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γνώ νπροοι ἧς, ποι  ϑιαλξόλλοην» δόσε ον ΠΌΡΕ 

- ϑέκᾷξα 

ψῇ,ς Ὁ γε τοι 

λοβεδ ξέν αϑο}» 



ΡΒΒΕΆΑΟΘΙ 

ΤῊΣ ὑγαηϑίαἴου νῖβῆθ5 ἴο τεοοτά ᾿ἷς ἱπάε ες ἀπ 685 

[0 τῆδὴν ργϑάδοαββθουβ, όσα {86 δαΐποῦ οὗ {πε δέσε 

Ἂ 1αὐϊα ἴο ἴμε Ἰαῖϊα ἀπᾶγενν 1δησ. Ηἰΐἴβ ὑμδηκθ δῖὲ 

 αἶβδο ὅτε, διηοηρ οΟὐμον ἔγίεπᾶς, ἰο Μτ. Α. 5. Ε. σον 

ῸΓ δἰ]ονῖηρ Ὠΐμ ἀοοθϑ5 ἕο ἔῃ 6 ΠΠΡῸ] 5864 γαβυ]ῦ5 οὗ 

ἢϊ5. ἱπνοϑυ σαι οηβ ἰηΐο ἔπε ““ Βυςο]ς Μαβαμπεγδᾶθ 

δα ἐπε Ῥαϊζεγη- Ῥοθηβ. 

24. ἨλΙβαχ ΒΟΑΡ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΘΕ. 

8 Οεἰίοϑεν, 1912. 
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ΟΟΝΤΕΝΤΒ 

ΝΟ τ ες ᾿ς «᾿ς ς ὃς 

ΓΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ἀἰνδ τς 

πε παρΥςς. τ ἰ ς 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΟΒΥ ΡΟΕΜΒ...- 

ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ Ι-ΧΧΧ , .. 

Ὸ 1ηϑογριϊοηϑ 

πον το όνον 

πιο. 0 Ὁ 

ΝΠ τρέχεις 

ΤῊ. Πεαά Ααοπῖδ. .. 

ΤῊΕΒ ΡΑΤΥΕΕΝ-ΡΟΕΜΒ.. 

ΙΝΡΕΧ ΟΕ ΡΕΌΡΞΕΗ, ΝΑΜΕΒ. 

νὶὶ 



᾿ Δύρα δή σοι 
καὶ αὖ κατ᾽ ἀγροὺς τοῖς νομεῦσι σῦριγξ 



ΙΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ 

1.---. ΤῊ [μ1ὲῈῈ οΚ ΤῊΗΚΟΟΘΕΙΤΟΒ 

ΤῊΕΞ οχίθυμδ] ονϊάεποα Ὁ ὑπ [6 οἵ ΤἼδοουϊξιιβ 
15 βϑοδηΐν δῃουρῃ. Βεγομπα ἃ Ὀγϊοῖ ϑἰαϊευηθηῦ ἴῃ 
ϑυῖάαβ, ἃ οαβυδ] ρἢγαβα 'π ΟΠοθτΌθοβοῦβ, ὑΠ6 δορί ρυδηη 

ἔἜΛλλος ὃ Χῖος, δπᾷ ἃ οοτητηθηῦ ΠΡΟ ἃ ράᾶβϑβᾶρο οἵ 
Ονϊά, να πᾶνε ΟἿΪυ ἃ ἔενν βῃογὶ δπᾶα ποῖ αἰνγαγϑβ Ἷοῃ- 
Βίβα ποῖθϑ ἴῃ {Ππ6 σοτητηθηΐαυθβ ΠῚ ἢ ἀγα οοηΐαϊηδα 
ἴῃ ὑπ6 πηδηυβοῦρίβ. Ηἰβ ροθπλβ [6}1 ἃ ρἰαίη!γ ὑπαὶ 
Π6 νγὰβ ἃ παῖϊϊνν οἵ ϑγτιδοιβθ, δηα νγὰϑβ ἔδυ] δῦ 4150 

στ της ἀἰδυνοῖς οὗ γτοΐοῃ δα Ἵ μυσϊ ἴῃ [ἴὰ]ν, ἢ 
ἘΠ6 ἰβ]α πα οἵ οβ, ψ τ ΜΙδῖας, πα ἢ ΑἸΟχαπατσία, 
ἀπ ἐμαῦ 6 ψτοῖα οογίδίη οἵ ὶβ σγουῖκβ ἀρουῦ ἐδ 
ἔνε! ἢ γεᾶν οἵ Ρίοϊθτην ΡΒ] Ιρηα8. Τῆς ᾿πβουῖρ- 
ὑο 5 ἢ6 οομηροβϑα ἴοῪ [6 βἰαΐιθβ οὗ οας ἀπα ροϑὺς 
σοπηθδοὺ Πΐτη, οὐ δὺ ἰθαϑὺ ἢὶβ ἴδιηθ, δἷϑδὸ στ ΤδοΚ, 

Ῥαγοβ, Ερμαδϑιβ, πα (ὐδυηῖσβ. Της τοϑὶ-- -ηα ἐπαὶ 
τηθδη5 τ ἢ οἵ {Πε [Ὁ] ονσίηνσ ἀοοουηΐ---ἰ5 οΘοη]δοΐατγα. 

Ηἰ5 ραγεπῖβ ὑγεῦε ῬΥαΧαρΌΤα5. πα ΡὨΪΠ πη, θοΐἢ 
ΡΟΒΒΙΙΥ οἵ οδη υἱγῦ ἢ οὗ εχ γαοϊίοθ. Ηΐβ8 δαυν τηδη- 
Ποοα νγὰβ βϑρεῃῦ πη ἐπε ἄδρεᾶῆῃ. Ηδ βεβεῖὴβ ἴο Πᾶνα 
βίθαϊοα τηράαϊοϊηθ,. ΡτοθΌΪν αὖ ϑαπηοθ, ἀπᾶθὺ ἐπα 

1 Τη ὑῃ6 Αγριμηθηῦὺ ἰο ΧΙ γτοϑδᾶ προσδιαλέγεται ὁ Θ. ἰατρῷ 
Νικίᾳ Μιλησίῳ τὸ γένος, ᾧ (Π|85 ὃς, δ) συμφοιτητὴς γέγονεν 
Ἐρασιστράτου ἰατρὸξ ἂν καὶ αὐτὸς (Πι85 ἰατροῦ ὄντος καὶ 
αὐτοῦ) : οὐμον 186 θοΐῃ συν- 8πα καὶ αὐτ. ἀγα ππὶηῦθ 1110 16. 

Χ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ 

ἔδυηουβ ρηγϑίοΐδη Εἰγαβιβῦγαϊιβ, ΔΙοη σ᾽ τ ἐῃ6 ΜΙ βίῃ 
ΝΙοῖαβ ἴο ψῃοῖὰ ἢς ἀεαϊοαΐῖαβ ἐμ Οὐγοίορς ἃπὰ ἴῃε 
Ηγίας. ΤὨδοογζαβ 15 4150 βαϊα ἴο ἢδνα θθϑη ἃ Ρυρὶ! 
οὗ ἴῃς ϑϑαιηΐδῃ ροεὺῦ Αβοϊδρίδαθβ, οβθ δρ  β 5 γγα 
Κηον ἰῃ ἴῃ Αμπύμοίοσυ. Ηδ θυ δι ΠΥ βρϑηῦ 50Π16 

γεδῖ5 αὖ (5, 5ιυὑϊπρ' ἂὖ {π6 ἔδεῦ οἵ [Π6 σγοδὺῦ ροβῦ δᾶ 
οὐδῖς ῬὨΙΠ1Πἴα5, ῃῸ πυμηθειεα διηοηρ ἢὶβ Ρυρ1]5 
Ζεποδοῖα5 πε ρυδιηχηδιῖδη, Η δυτηθβϑίδηαχ {Π6 αἱεριβῦ, 

δηα {πε γουηρ τᾶ ὴῸ νγὰβ αἰζεγναγαβ Ριοίθτην [Π. 
ΤῊΐθ ΠΒΔΡΡΥ͂ ρει]οα οὗ οὔὐ δυΐῃουῚβ 1186 15 δἰτηοβῦ δδυ- 
δῖμ]γΥ τϑοϑ]] δα ἴῃ ἃ ροθ νυυϊ θη δὖ ἃ ἰδίου ἰἴτηθ, ὑῃ6 
Παγυοοί-ἤοηιθ. ῬἘΙ1ἴ85 Ργο Δ ΌΪν αἸδα ἀροαΐ {Π6 γε 
288. Τδη γϑδ15 ἰαΐευ νὰ ἤπα ΤΠ πδοογῖζιβ αὖ ϑγγδουβα, 
βϑοκίηρ' ὑΠ6 ἴδνοιν οὗ ὑπ6 γουηρ οἷ ΟΕΥ 0 ἰπ 214 
δα ὕεϑϑη εἰβεοϊεα σϑῃθυδ)-Ἰ-οῃϊοῖ αἴαυ ἴΠ6 ἔχοι ]65 
οἵ Ῥγενῃυθ᾽ γόρίηιε δα νγὰβ 500ὺὴ ἴο Ὀ6 Κπονῃ ἃ5 
Ηΐετο 11, Τῆς ροεὰ να πον 85 (λαγίίοα οὐ 7.ε 

Ογαοος ῬτΟΡΆΡΙΥ Δρρεδιεᾶ 85 βρίβυ]ε- ἀδαϊοαΐουυ ἴο ἃ 
οοἸ]δοἴίοη οὗ ροδιηβ, (λαγιες Ὀεὶπο τθα]]ν ἐμ εἰ }16 οὗ 
1πΠ6 ψῇο]ς θοοκ.ῖ ϑ'θᾳοἢ ἔδπου {1165 σγεσα ὑΠ6 ἰδϑῃίοη. 

οὗ πε ἄαγ. ΑἸδχδπαεοὺ οὗ Αδἴο]δ, ἔοσ ᾿Ἰηβίαποο, ρὰθ- 
᾿ἰ5ῃςεα 4 οο]]δοῦύίοη οα]]6α 716 Μίιδεο ; ἴῃ ““πὶσῃῦ- 

ἱη ρα 165 οὗ (δ) δ α5᾽ ἔδταοιϑ 116 ροθτὰ ου Ηϑτδο- 
Ιεἰΐζαβ αὐ θεϑῦ Ἂχρ]αίηθα ἃ5 [Π6 πάπα οὗ ἢΐβ5 οἱα 
ἔθ μ᾽ 5. οο]]εοϊθα ροθηηβ; δπα Αγαΐαβ ρυ] ]8η6α 8 
οοἸ]δούϊοη δοῖαδ]]ν οα]1]6α ὈΥ {15 πάχη, ἴον Η 6] Δα] 5 

1 ΠῚ 6. βοῃοϊϊοῃ οἢ ἡμετέρας χάριτας (ἰ. 6) 185 τὰ οἰκεῖα 
ποιήματα. ΤῊΘ Ῥῇγϑβθ σποράδες ποκὰ ἴῃ Ατἰρχη!ἀοΥϑ᾽ ἰηὗγο- 
ἀπούουυ Ῥοθῖλ ἄοθϑ ποῦ, οἵ οουγβϑθ, ΠΘΟΘϑΒΑΡ ΠΡ ὑμαῦ ἡ 
Εἰ μϑυῦο θϑοὴ Ῥοθηὶ οὗ ὅπῃ ὕμγϑθ δαύμουβ δα οχἰβϑῦθα βθρϑῦ- 
δύθὶγυ. ΤὮΘΓΘ ΟΙΘ ΠΟ τηδῦθΖίηθϑ. 323.δρ. Ῥμοῦ. διδί. Ὁ. 531 ὃ 
14, οἷ. 592 α 86. 

Χ 



ΨΥ ΟΥ  Ύοοε τον 

ἘΠ ΨΥ, ΤΥ ΥΥΥΘ Φν} ΥΤΌΥΡ Ἢ 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

υυγῖδε 5 “ Α5 Ασγαΐαβ βᾶγ8 ἰῃ ἰῃς ἢγβὺ οὐ ἢϊ8 ΟΠανῦῖῖαβ,᾽ 
ἐν Χαρίτων πρώτῃ. ΒΕΙΠοΥ ΤΠ δοοΥΓα8᾽ 1116 ῬοΟΚ 
οοηἰαϊηεα δὴν οὗ ὕπΠ6 εχίδπῦ ροθῖηβ γγχὲ σδημποῦ 580. 
ΤῸ νϑὺῪ Ροββϑίθ!γ οοπίαϊπεα {Π6 (ὐγοίορε δὰ {μα 
Βεϊουεί, ἀτιᾶ ἔγογα ὑπ {016 1Ὁ τᾶν 6 Ἰυασεα ἴο μᾶνε 
ΘΟΥαρΡΥβε ἃ πὸῸ τότε ἔπη ἴθτθα ρίεοθθ Οπα Ρίο- 
σΥΔΡΗἶ ἃ] ροϊπὺ 5μου]ὰ ΡῈ ποίβα πεῖ; ΤΉθοουθαβ 
νὰ ΠΘΨἹΥ οοτηα ἴο ϑὅγτδοιβα. ε σαΐμεν ἤοσα {πε 
Ολαγὶίοα ᾿μαὺ Ἡΐοτο νγὰβ ὈΥ ΠΟ τθδη5 {πε ἤγϑὺ σγεαὶ 
δ ἴο Ψ Ποῖ ΤἬδοουταβ μ8α σσῃθ ἔῸ" ραϊτομαρε, 
δα ἰδ ἰΒ ἴο θὰ τοιραγκϑα ὑπαῦ {π6 ροεῦ δβϑοῦῖθεβ ὑῃ6 
ἐπα! δγθηοθ τυ  Ὠῖοἢ Πα μδα μι Πογῖο θθθη τϑοεϊνϑά, 
ποὺ ἕο {πΠ6 ἀϊδιαγθοᾶ βἰαΐε οἵ {Π6 οουπίτγ, Ὀὰΐ το ἐπ6 
ΘΟχτη γοἶα] βρὶ σῦς οὗ {πῈ ἀρθ. Ὑπουα εγα πὸ ἀοαδὲ 
οΟὗΠΕῚ Ῥοββί] 6 ραϊτοπβ ἔμδη Ηίθτο ἴῃ 51 ον, θα ρθᾶοα 
δηα ὑγδηαα} τ μα ποῦ θθθη Κπόονῃ ὑπ 6 Γ6 [Ὁ ΤϑΥ 
γεᾶϊβ. Τὴε βδτηθ δυριπηθηῦ τὺ Ὀ6 864 ἴο 5Πον 
ὑπαῦ 5. βοϊοισ ἱἰπ Μάρπα Οτγαθοία νὰ ποὺ ἀυτίηρσ 
ἐῃς ἀεοδᾶς ρυβοβαϊπρ' Π6 ρα] οαίίοη οὗ [ῃς (λανγιέο5. 
Τῆς ῥῬόοδῖὰ Δρρδυδηὶν ἔα116α {κὸ 115 ργβαάθοαββοῦβ ; 

ἔοσ Τῃεδοουῖϊζαβ, πκ ἷθ. οσσὴ Αδϑοΐηδϑ, νγαὰ5 ἰδίῃ ἴο 

50 Οὐ ε 688 δ Πα 566 Κ ̓ἷβ ἕογζυπα αὖ Α]θχδπατία. 
ΤῊ νογᾶρα ἴο Εργρὺ ἰὰὺ ὈΥ ψγὰὺ οὗὨ {Π6 βουμθυῃ 

Αδρεδῃ, ἃπα νγα ἃ΄6 οὐ] ἰπίοιτηθα ὑπαὶ ἢς πον 
βρεηῦ βδούὴα ὑϊπηθ δὖ οβ. Ης ἀουθύ!εββ μδα τϑην 
οἰά ἔγεπᾶβ ἴο 58ε86. [Ὁ νγὰθ ῬγΟ ΔΌΪΥ οα {5 νογᾶρα 
ἐμαὺ ἢ6 νοῦς ὑῃης δία, ἴο δοσοιῆρδην {πὸ σοί Β6 
γνῶ ἑακίηρ ἔγοπλ ϑγγδοιβα ἴο ἴῃ νυ οὗ ἢ15 οἹα ἔπαθα 

1 Βοίοοῃ δηᾷ οὔμουβ ραὺ ὑμε Γίέοϊοηνψ Ὀθίογθ Ὁπ6 Ολαγίίο8 ; 
Ῥαῦ πθη μα Ἰαλίου γγὰβ ψυϊκθα ΠΟΥ οδηποῦ αν Ὀθθῃ 
Κίηρσ,. 86 ὑμθ ἱηὐγοαπούίζοῃ ὕο ὑΠ68 Ῥοθιη. 

χὶ 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΝΙοῖαβ, νῆο νγὰβ πον βευ]εᾶ πὶ ργδοῖϊος δὲ Μιϊδῦυβ. 

Τῆς Ογοίορβ ἰδ σθπογα!ν ταραγάθα ἃς. ἃ οοηϑβοϊδίϊοη 

Δαἀαγαββαα ἴο ἔπε Ἰονθϑῖοκ Νίοῖαβ. [1 ἐπὶ5 15 ἔγαθ, 11 

ψγου]α Ό]]ονγ οι {18 ρ]δοίπρ' οὗ ἴῃς Πισέα ἢ ἐμαὶ ἐπε 
(ὐγοίορϑε νυὰβ συτὶ τε Ὀεΐογα ὑῃς (λαγίέθο ; ἴου ᾿ὰ ἱγαρ] 165 
ὑμαῖ Νίοῖαβ, ἕο βου ἰδ νγὰβ ἀου 1655 βαπὲ δ5 ἃ ἰδ ΐεσ, 
νγὰ5 ὕπ6 πὶ αητηδυτϊεα. Τῆς ΡῬγΌΌΔΌ]6 σὲ οὗ ἴῃε ἔνο 
ἔργο μα 5 ἱπ 273 ροϊηΐβ, 85 νγα 588]] 566, ὑΠ βᾶτὴηβ ΨΥ. 
ΠῚ ου ὑῃε οὔδει μαηᾶ νγὰ τη τερασα ἐπε (ὐγοίορβ ἃ5 
δὴ. ουϊρουσίησ οὗ 5οὰ] οὐ {Π6 μᾶατὺ οὗ με Ἰοναβίοκ 
ὙΠδοουαβ, ὅῃ6 δαυΐμοῦ ΠΠΚεηΐηρ Ὠἰτηβ56 1, δᾶ ποῖ 

ΝΙοῖαβ, ἴο Ῥοϊγρμθυαιβ, ἐῃ6 ἔνο 11η65---4}} ἐμαὶ 85 
ὈδΘθη ρῥγεβεγνεά--- οὔ ΝΙοίαβθ ΤΘΡΙΥ ἢ τᾶ θὲ ἱπξει- 
Ργεῖβα νι τόσα ροϊηΐ : “Ἰονα Πα, 1Ὁ βθαῖηβ, τηδᾶ 6 
γοὰ ἃ μοῦ, ἃ δοιρ]ϊπηθηῦ Ρροπ ἔῃε ἢγϑι βουϊουβ 
Ρΐβθςες οὗ ψόουὺκ οὗ Πὶβ ἔπεηα᾽ 5 ὑπαῦ πε δᾶ βεε. ΤῊϊβ 
ἰηζεγργεΐαϊίοη ραΐβ ὑπ6 Οὐοίορα Ἰοὴς θεΐοστα ἐδα 
(αγίίο5, ἰλαθροπαθηὶν οὗ ἐπ6 ἀαϊίηρ οὗ ἐς Πισέαῇι 
Ιὴ δὴν δᾶ86, ἔπε (ὐγοίορε ἰθ οδυΐδίην δὴ ΘδΥΪΥ ΡΟΘΠΙ. 
ΤῊ6 βϑγηη8 νἱϑὶῦ ἕο Νίοϊαβ την πᾶνε θ6θη ἔπ οσοδβίοῃ 
οἵ {Πη6 εἰρῇθῃ δρίρυδμπν, δῃ ἱπβουρυϊομ ἔου ἔμ6 θαδ6 οὗ 
1ῃ6 πὸὺν βίαϊαε οὗ Αβοϊερίὰβ νυ ἢ ψ ῃοἢ ἐῃς ἀοοῖοῦ 
Πδα δάογπεᾶ ἢΐβ. οοῃβυϊδηρ- το. {6 τᾶν ψε]] 

ἱπια σίπα ἐμαὶ Νίοίαβ διαρὶ ογεᾶ Ηΐβ δεϊεπᾶ ἱπ ογᾶθσ ἕο 
Ραΐ ἃ {016 τποηθυ ἴῃ Πἰβ ροοϊεῦ ; ἴον μΐβ. οὐσῃῃι δρὶ- 
σγδτηβ ἴῃ ὑπ6 Απὐμοϊοσν 5ποὸνν οἰθαυν ἐμαῦ μα οου]α 
Βαανα νυυτῦδη δῃ Ἔχοο]]θπῦ ἰπβουρίϊοη Ὠΐμ56 1. 

Τῆς ἤουο ὁ} γπῖδοα, ι τ 15 Ηἰπῦ οὗ δα τον οσυαρἢν 

1 ἦν ἄρ᾽ ἀληθὲς τοῦτο, Θεόκριτε" οἱ γὰρ Ἔρωτες ἱ πολλοὺς ποιητὰς 
ἐδίδαξαν τοὺς πρὶν ἀμούσους. 

ΧΙΪ 



δόουν, "Δ ὐπὸ 

ΓΉΡ Υ ΥΥΣ 

πα νυ. 

ΦΨΨΑΆΊΆΑΥΝ ς΄ ν-, Ὗ. Ἐ ἡ δὰ “στ 

ἈΠ ΎΉΎΨΙ ΣΟ ΚΡ ᾽ν ΡῈ τα ἜΦΥ ΤΥ, Ἄν ΘΠ ΠΡ 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

δηα 5 ἔτ παν ἢαϊξευν οἵ ῬἢΙΠΔαΘΙΡΉ 5, νγὰθ ἴῃ 41} 
ῬΓΟΒΔΡΙ ΠΥ τυυϊτἴθη ἀθοιαὺ ὑΠ158 τθ. ὙΠοτα 8 ΠῸ 
ἀουθὲ 45 ἴο ἔθ ἀρργοχίμηδϊε ἀδΐδβ οὗ [πῃ Ῥιοίθηιῃ δὰ 
ἴῃς Ἡομιθη αὐ ἐδα Αἀοηῖὶς είϊυαί, ΤΉΘΥ τησδὺ Ῥοΐῃ 
Βᾶνα θεθη νυϊζίεη αὖ ΑἸθχαπάνία θαύνθθη ὑΠ6 Κιηρ᾽ Β 
τηδυγίασα σἱῦ ἢ Πΐβ βἰβύευ Αὐβιηοῦ----ὑ 15. ἴοοϊκ ρἷδοθ 
βοιηθδίϊης θεῦνθαη 278 δπα 3795---ἀπα Ποὺ ἀθαῦῃ ἴῃ 
2170. ΤΠς έοίθηιῳ οαυνποῦ θ6 τασοῇ ἰαῦθν ὑπδῃ 279 ; 
ἴον ἰὉ 15 οἰθὰσ ὑπὸ πΠ6 ϑ'υυίδῃ νὰ γγὰ5 ἴῃ 105 ΘΑΥΪῪ 

ἄδγϑ, δπᾶ ὑΠ15 θαρᾶῃ ἰπ 214. 
Αὐ ἐπῖβ ροϊπὶ ἰὃ ὈδοομηῈ8 ὩΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴο αἰβοιι88 ἃ 

αυδοίύίϊοη οἵ στοαῦ ἱτηρογΐδποθ ποῦ ΟΠ ἴο {πε 
Ὀἱορτάρμεῦ οἵ ΤΗθοογζαβ θαῦ ἴο πε Ηἰδίονίδη οἵ {ΠῸ 
Ῥαβίογαὶ. θοεβ ὑῃθὸ αγυσεί-ἤοηια ἀ6Ὰ] στ ταδὶ] 

Ρειβοηβὴ ΤῊ βοθη8 οὗ ἴπΠ6 ροθῃὶ 5 οβ. ε Πᾶνε 
16 οπαγδοῦευβ Κ᾽ 485 ἀπα 1 γοϊάδθ ἀπα ὑΠ6 ἄστη} 
οδμαγαοΐειβ Εἰπουϊ 5 ἀπ Ατηγηΐαβ; ὑπηΠ6 ὕνγο βοπρδ 
τηθηϊίοι ἰπ οοηποχίου υνἱἢ ὁπ6 οὐἩἨ οὔπει οὗ {π686 
ΡΕΙΒΟΩΒ Αρεάπᾶχ, ΤΙΐγγυβ, ἀγαΐαβ, Αὐ βυϊβ, ΡΠ πὰ, 
8 ἃ ὕνο υὑπηδιηθα β5ῃορμεσας οὔ Δοβδύθαθ πὰ 

 Πγχοορὲ; ἴῃ δηοῦπου ρᾶγῦ οὗ ὑμε ροειω---ὑ ποιρῃ 
Π656 ἀῦα ποῦ πϑοδ}ββαυν ἴο Ὀ6 Γεοκοπϑᾶ 85 ἔνθα 5 οὗ 
{π6 οὔμοῖϑ--- να να ΡΠ 185, δα 5΄᾽΄ 6 1485 οὗ ϑϑιηοϑ. 

Οὗ {πεϑ6, ῬμΠα5 σαγίδι ]γ, πα Αγαΐιβ ῬΟΘϑΙ ΟΙΥ, ἀγα 
16 νυ 6}]- κῆπον ρΡοοῖβ; ΡΠ] π5. ΠΥ ΟΥ̓́ΤηΔΥ ποῦ θὲ 
τη6 οδη ΡΒ πα πὸ ψοπ αὖ ΟἸγταρία ἱπ 264 δηὰ 
260 ἀπᾶ ψο 15. ρυόθαθὶν ἴῃς ΡΒ πὰ οἵ ὑπΠ6 ϑρείὶ ; 
Αγ δι 15. ἃ οἱϊρ-ἔοστη οὗ ϑβ8οπθ οοιηρουσπα {κα 
ΔΑυδϑιοάδμηιβ; Δτιηνηΐαβ 18 4180 δ] δὰ Ατηγηίίοῃι8. 
Τῆς Τιΐγεαβ, ἴο ννοσ, ἴῃ ὑπΠῸ συΐβα οὗ ἃ ροαίμετσα, 

ΧΙ 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΤΠδοοτζα5 ἀδαϊοαῖαβ ὑΠ6 ϑεγέηααθ, 15 αἰτηοϑὺ οουξαϊηὶν 
ἃ ΓΕΔ] Ῥεδύβομ, 8πα ἃ5 οουίαϊηϊυ, ΤΙῦγτυβ νγὰ8 ποῦ Ὠΐβ 
68] πϑιηθ ; Τιῦγταβ ΠΟΤῈ ΤΠΔΥ ΟΥ τηδὺ ποῦ 6 ἐπε 
Β81ὴ6. Ῥδίβοη. 8196] 14Ὰ45, οθ. δχΐθυπαὶ ρτουπαᾶβ, ἴ5 

οογίαϊη)ν ἴο θὲ ἰἀθητῆςεα ψ ἢ τῃς6 ροσοὺ Αβοϊθρίδαθϑ ; 
ἰῦ 15 ἴο "6 ποϊβα ὑπαὺῦ 6 15. οδἹ) δα 516] 1485 οἰβουγῃθσα 
{Π8ῃὲ 'ἰπ ΤΠδοογῖίζαϑ ; θὰαῦ 6 δπα ΡῬἈμ Πἴᾶ5 ἀὺα ἴῃ ἃ 

5686 Ουΐδια 6 {Π15 αἰδοιββίοη. [ΒΕ], Ατηγηΐαβ θ68Υ5 
ἃ τΌγδ] ἤδη6. ὉὟε Κπον Ρίοϊειηγ ΡΒ ΔΙ ρ 5. ἴο 
ἢᾶνα θδϑὴ ἰδυρσηὺ Ὀγ ΡΠ ΑΒ ; δπα ἐποιυρῇ Πῖβ ἔα μον 
νγ85 τερυϊεα [Πδ βοη οὗ [ἄρσὰβ, ἴΠ6 Μδοεάομπίδηβ ὑγαυα 

Ργουᾶ ἴο Ὀδ]ανα ΐμι ἴο θ6 δοῦμδ!!ν ὅΠ6 βδοη οὗ ῬμΠΡ 

οὔ Μαοβθάοῃ, ψῆοβε ἔδίμεσ ψὰθ Ατωηγηΐαθ. 10 :8 
σΘ ΠΟΥ ΠΥ ὑπουρπῃῇ ὑπαὶ ΡΗΠα5 ννεηὺ ἴο ΡΒ] Δα ΘΙ ρα ; 

θαΐὺ ἴῃ νον θοῦ οἵ {πε οἰϊτααῖε οὗ Εξσγρὲ δηὰᾶ οὗ ἐῃ8 
στοαῦ ῥγοθδὈΠν ὑπαὺ ἴοσα 8501 (οβ νγὰβ ἃ νδ558] 
εἰζποὺ οἵ Ῥίοϊθιηνυ [1 οὐ οἵ 8 βοη-ἰη-ἰὰνν 1 γϑί δ 5, 
ἰδ 15 αὖ Ἰϑαϑδῦ δ5 Πκοὶγ ὑπαῦ ΡΠ] Δα θΙρἢ5. νγαηΐῦ ἴο 
ΡΗΠΙα5. Οὐο8, τποσθονοῦ, νὰ ΡΠ] Δα οΙρα8᾽ Ὀἰγέἢ- 
ΡΪδοα.1 

ΠῚ ἴΠμ686 σεῦ Π6 ομ]ν ἔδοϊβ θεΐογε 8, βυϊηοίαπε 
ονϊάθποθ σνουὰ 6 50}}} ἴο 566 Κ; ἴοῦ ἔμεοῖε. ἰθ 

απξογϊαπαῖο]ν βοὴθ ἀουδὺ ἃ5 ἴο ἔπε ἰάθη οὗ 
Αταΐὰβ. Βαυΐῦ {ποῖα ἂ΄ὰ οὔμεὺ οομπϑίἀδγαῦοηβ νν 6 ἢ, 
ἴδκαὴ ψἱἢ ὑπ6β86, Ὀγΐπρ ὰἃ8 ΠΘΔΥ ἴο οογαϊηΐγ. [ 
1, γοϊαδβ ἰδ ποῦ ἃ γϑὰ] ρεύβοῃ, ΨΗΥ ἀο65 ἴδε ροεὺ ἰηϑῖδὲ 

ὌΡΟΣ ᾿ΐβ οπαγδοξοσϑυϊς δα ρἢ, δα δἰρμαβῖθα πα 

1 Τ 18 σου πούϊῃρ θυ ὑπμπδῦ λῴ χουν ἷπ μὶβ βιιοοϊίδδ τι888 
1ῆ6 τουδὶ Μϑδοθάοῃπίϑῃ πδηλθ 101165, Ἀϊὰ Τθοουιῦαβ ἰπ ἃ Ἰοϑῦ 
ῬΟΘΙῺ 186 ὑἢ18 ἴοσ βοὴθ φγοδῦ Μϑοράοῃίδῃ οὗἉ δμο ἔδυ οὗ 
ΔΑἈΟΙΡαῦου ὃ 

χὶν 



᾿ασανγον ΥΨΎΨΥΓ 

ΙΓΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΘΧΟΘΊΊΘηοα οὗ Πἰβ ραβίοσαὶ σεῖΐτυρ "ἢ [Γ Αὐἱβυϊβ 15 ποῦ ἃ 
ΤῈ] ῬΕΥβθοη, ΨΨΩΥ 15 6 50 ΘΑΓΘΙ ΠΥ ἀθβουθεα, δηα 
ψγμαῦ Ὀυβίποββ μὰ5 6 ἰπ ὑέ ροθρῖὰ ἢ [1 15 Αγσδΐαθ᾽ 
ἴονε, ποὺ Ασίβυῖβ Κπον]εάρσε οἵ 1Ὁ, ὑμαῦ 15. ᾿τηρογίδηϊ 

ἴο ὑπ8 παιταϊϊνε. 1μϑῦγ, ὑποτα 15 ὑμε ὑγααϊτίοη οὗ 
186 βοβο  α ὑπαῦ ὑπ6 παυσγαῖου 15. εἰΐμποὺ ΤΙ Πμδοουϊζα5 οΥ 
9Π6 οὗ ἰ5 {τἰοπα5, οἵ νοῦ αἰζουμαϊνοϑ ὑπ 6 ΓΟΥΤΏΘΥ 

ἰ8 ἔτ ὑπ τῆορα ῬιΌΡαθ]6. Πα σοπο] βίου γα τησϑβὺ 
ΦὍΤΩ6 ἴο ἰ5. ὑπαῦ να ἀγα ἀθαϊηρ ὑπγοαρμοῦΐ ν᾿ ἢ γα Δ] 
ῬΕΥΒΟΠ5, ΒΌη6 οὗ σγομπὰ ἢᾶνα ὑμοὶν ΟΥ̓ ΠΑΙῪ ΠΔΙΉ65 
δα οὐμεὺβ ποῦ. Τηϊ5 ἀο65 ποῦ τηθϑῃ, οἵ δουγβ86, ὑπαὶ 

ὑπ6 ““οὐμει-πδιηθβ᾽ ψοσα ἱηναηΐεα ἔὸγ ὑῃς Ὀοσοαβίοιι 
Ὀγ ἴῃς ροεῦ. Βδίμον 5Βῃου]ά ἔπεν 6 σοπϑίθγεα ρεοῦ- 
Πϑῖη65 ὈΥ̓͂ ν Ὠοἢ μεθα ῬΘυβΟ5 ἡγε Κπον ἴο ὑποὶν 

ἔτ πᾶθ. ΤΉΘτΘ οδη 6 πὸ οαυΐαΐη Ἰἀαπεβραίοη. 
Α ἔαγίπευ αασβιϊοη ἃυῖϑεβ. απο αἰα ΓΠδοουτι5 

ἀεοτῖνε ὑπ6 πούϊοη οὗ 5ἰαρίπρ Εἰχηβ6} ἀπα ἢΐ5 ἔτ πα 5 
ἃ5 μουάβθηθη ἢ ΤΠ6 ΔΏΒΥΟΥ 15 ποῦ 87 ἴο 5866. Εἰγϑὺ, 

π6 Οτεεκ ταϊπαᾷ αββοοίαϊεα μοί ἀϊγθοῦγ ὙΠ 
τηϑβὶο ; δηα βεοομάϊΐυν, σσεεῖκ μουάβηηθῃ γα [ΠΏ 6η, 85 
ἘΠΕΥ 8.6 5011}, ρΙαυθὺβ ἃπα βίηρειβ. Πα ροεῖβ οἵ ἢϊβ 
ἄδγ, βουὴ οἵ ψθοτα ἀθα]ὺ Κα Πΐτη ἢ οουπέγν 116, 
νου παῦαγα! ν ἈΡΡΘϑυ, ἴο ἃ οοπηἰτγυ-Ἰονίπρ ροεῖ ἰκὸ 
ὙΠεοογίζαβ, ὕπΠ6 ΕΟ ΑΥῪ σοσηξουραγῖβ, 50 ἴο 5Ρ68Κ, οἵ 

ἴῃη6 Πεγάβιηθη, δηα ὑπο ὶν ρου Υ ἰῃ βοῖὴθ 56η86 {ῃ6 
αγ-ἔοστη οὗ ἴῃ6 Πογάβιηδπ᾽ 5 ἔ0}Κ-τηιιθῖίο. [Ὁ 15. ποῖ 
ῬεΥμαΡρ5 νἱῦπουῦ υἱύονῖου τηοϊνε ὑμαὺ Τ γοϊάας {πα 
Ροεῦ-σοαι μεστά 5 τοδᾶβ ἴο οἱαίτη ἔθ ]ονβηῖρ ψ ἢ 
Οοιημαΐαβ με σοαϊπειά-ροοῦ. Τῇ δοοίδεπὶ. ἐμαὶ 
οοια ἰποα {15 βίαρίησ τὶ ὑΠ6 ἀ86 οὗ ρεὺ-πδπι65 ἴῃ 

ΧΥν 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

[18 Ροδπη, 18 ΓΒροηβ 016, ἐμγουρ ἢ ΝΥ ΡῚ 5 ἱπηϊ τα θη, 

ἔογ ὑΠ6 τηοάθυῃ ποίΐοη οὗ ὑπ6 Ῥαβῖίογα). 

[,εὖ ὰ5 πον ταύτη ἕο ἐπα Π1δ οὗ Τδοονίζυβ. [ΠΕ ἃ5 
ἰβ βΘΠΘΙΆΠν θα] ανεα, {πΠ6 Πατγυσεί-ἤοηια ἰ5 δυϊοθίδ- 
ΘΥΔΡἶοΑ], 1 νγὰ5 νυ τε αἴζεν {πΠ6 δυΐθοῦ πᾶ ννοη 

ΒΟΙΏ6 Τη ΘΑ 5076 Οὗ ἔδιηθ---θ τᾶ κα Ὠἰτηβο] ἢ βὰν ὑπαὶ 
ἢ6 ἰ5. “πο τηδίοῃ ψοέ ατολέϊο ἕου πε Ἔχοβ]επὺ ϑ8ῖς6- 
[1485 ᾿᾿---, ἀπ {Π6 ρᾶββαρα δρουῦ {ῃς “βυγαϊείηρ ΘΟ Κ5 
οὗ [6 Μυδβεβ᾽ γαγαὰ ̓̓  ἰβ ἃ τϑίεσεπος ἴο Αροϊ]]οπίαβ οὗ 
ΒΠοά 65 δπα ἢϊ5 ἔδυηοιβ σοῃύγονθυβυ ψ ἢ ΟΠ] Δ ΟΠ α8, 
ΤΗδοουζαβ ἀδοϊατγίηρ ἢΐ5 ΔΙ οσίαησα ἴο ὕΠε Ἰαξῦε, γγῆο 
ταδί ηξαϊ π6α ὑΠαῦ {ΠῸ Ἰομρ ερίς ροϑῖὴ ἵνὰβ ουὖ οὗ ἀαΐα. 
ΤΠΙ5 ΘΟΠ ΙΌΝΘΥΒΥ ἴῃ 8}} ργοθδὈ ΠΥ θασαπ ἀροὴ ἐπα 
Ρυδ]ϊοαϊίοη οἵ ὑμε ἤγβῃ εαϊτίοη οὗ Αρο!]οπῖαβ᾽ 4τρο- 
παμίϊοα. ΤῊς ἄαῖα οὗ {Π15 15 απέουξαπαΐε!ν αἰβραξεά, 
θαὺ Ὁ οἂη ΠΑΥΪΥ Πᾶνα θθθη θαυ ον ὕμδη 200. Α 
ἔασον βῃγοα οὗ ὈΪΟΡΥΆΡΗΥ ΤΥ ΡΟΥΠπαρ5 θ6 ἀεοενοα 
ἔγοιῃ ἃ οοηϑίἀδγαϊίοη οὗ ὑΠε βίονυ οἵ Οοιηδΐδβ ἴῃ σοὶδ- 
το ἴο ὕπ6 οὐαὶ ἀθαΐῃ οὗ ϑοῖααθβ.: Τὴ Ὀτάνεα 
οὐΐϑροϊσθη. ροοὺ ἀδπουποθά Ρ[οϊθα γ᾽ 8 ἱποθϑῦθποιβ 
πηδυτίασο, ἃΠα νγὰθ ὕγονγῃ ἰηΐο ᾿υΐίβοπ. Αὔου ἰδη- 
σα θη ὑπούα ἴῸΣ ἃ ἰοὴρ ὑϊπηθ ἢ τηδάθ σοοϑα ἢϊβ 
Ἔϑοᾶρθ, θαὺ [ἈΠΠΠππρ' Ἔναπύαδ!]Υ ἱηΐο ὑΠ6 Παπά5 οὗ δῇ 
ΔάμἶγΑ] οὗ ἴῃς Εργρύϊδη ἤξεῦ, ννὰβ βιγαῦ ἃρ ἰπ ἃ Ἰεδάθη 
ν6556] ἃπά ἀτονποϑά ἴῃ {πΠῸ 5εὰ. ΤῊϊ5 δἴχαηρο τηοὺποα 

οἵ Ἔχϑουϊζίοη 68}15. ἕο βδοιΐὴβθ δχρίδηδξίοη. ΟΠ ἰδ 
τοιρίδα ἴο ἐμίπῖ ὑμπαῦ ϑοΐδαθβ νγὰβ ἃ ἔγθπα οὗ Τηθο- 
οὐἶδαϑ--- νγὰβ ἃ ψυϊτευ οὗ Ἰονε- ροδίὴβ οἵ πε ἴγρβε οἵ 
ΧΙΙ, ΧΧΙΧ, απ ΧΧΧ---, ἀπα ὑμπαῦ αἴδαον ἢΐ5 ἔποπα 

1 Ῥ]μαύ, ἀ6 ιεν. ἔχις. 1ὅ, Αὔμρη, 14. 621. 

ΧΥ] 
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ἤ πδᾶ ὈΘΘΠ Βοὴδ γε δ 85 ἴῃ Ρυΐβοη Τ δοογίζαβ σσγοΐα ὑῃ6 
Ηαγυοϑοί- ἤοηιθ, Ὠἰπιτϊησ ἐπαῦ δοΐδαθβ μδα βυϊενεα Ἰοὴρ 
ΘΠΟΟΡΉ, πα 5Π6]λουίησ ΠΙπη561 πᾶ 6. ἃ θυ Π6. οὗ 
ἢ οὐ δαὺΐν δοαιδϊπίαπος ὑἱἢ ὑπ Κίηρ ἃπᾶ ἃ 
ἀεοϊαταϊίοι οὗ ἷ5 δ] Ἔρίαπος ἴο ὑπῸ στοαῦ οουχί-Ροοὺ 
ΟΔΙ Παδομα5. Οπ ὑῃ6 υπίογξαπαϊα τηϑ 5 εϑοαρθ, νγῈὲ 
ΓΩΔΥ ἰτηδοῖηθ, ἔπ βἴουυ οἵ ὑπ ἔαβίγαϊοη οὗ [πε τηγ- 
ὉΠ160 8] Κη’ 5 οὐτ6] ρασροβα θδοδιὴβ αἰ γθοῦγΥ ΔΡΡΠ]ΟΔ]6 

ἴο πε βἰζαδίύοη ; ὑπΠ6 ρῆγϑβα κακαῖσιν ἀτασθαλίαισιν 
ἄνακτος γὰθϑ ΠΟῪ σηθίηθ ΘΘηϑασα δηα ἴπΠ6 ρᾶυ ο]6 
θήν γ6 8] ϑγοδϑιῃ ; 8δηἃ ψ θη ἴΠ6 δαμπῖγα} βεπῦ νοσα 
οὗ ἴΠε τεοαρίατθ, Ρ[οΙ ον ν ἢ ἃ συίτη την οΥἀδτθα 
ὑπαῦ ὑπΠ6 τηοάθιῃ (οπιαΐαβ 5ῃου]α θ6 5ῃπῇ ἃρ ἴῃ ἃ 
τηοάοτῃ ομαβϑὺ δπᾷ ραὺ θεγοπᾶ σγϑϑοὴ οὗ [Π6 δϑοϊβίδπος 

ΠΠς ὍΓ ΠΕ θεε5. Ηδστχε ἀσδΐη νγα οδῇ δὺγῖνα δὖ πὸ ἀαΐε. 
ΑἸ] νὰ Κπονν 15 ὑπαὺ δοίδα βϑδ᾽ οἤδηοα τσϑὲ πᾶν α θΘ θη 
οοτητηϊ εα δρουὺ 21 πὰ ὑπαῦ Πα ἰὰὺ ἃ Ἰοῃρ ὑϊὴθ ἴῃ 
ΡΥΒοη. 
γε ἀο ποὺ Κπον ἴον οουΐαΐη ψοτα ΤΉ Θοου [5 

βρεπῦ πε ταϑὺ οἵ ἢϊ5 16. Ῥϑυθαρθ δε ὑΠῸ6 ργοϊαϑὺ 
οὗ ἴῃς Πᾶαγυοσεί- κοηῖα πα 1ζ8 ὑγαρὶς βθαπθὶ μ6 Τοπηά ἰὐ 
Ριυα επί ἴο γεϊγα το ΑἸοχαπάγία. Βαυῦ ψ ποῦμου μα 
πον εἴς Εἰσγρῦ οἵ ποῦ, ἰῦ ἴθ ποσα ἔμδη ργΌθΔΌ]6 ὑΠᾶὺ 
6 ϑρεπῦ βοιηβ ἔϊηθ ἀπνίηρ Πὶβ ἰαῦευ γϑᾶτβ ἴῃ 8. 
ΤΉΘΥΘ. νγὰ8. οἷοβα ἱπίεγοοισδα ἀυτσίηρ {Π||8 ρευτϊοα Ρ6- 
ὕνεεη (οβ δπα ΑἸθχαπανία, δπα 1 ἢς αϊά ποῦ γϑῖκα 

16 ἰβίαπα ἢὶβ ἤοῦηθ, ἢ6 πᾶ ψ}6}}] πᾶνε ραϊᾷ ἰοηρ 
ΒΌΙΩΤΩΘΥ νἱϑὶ 5 ὕΠοτα. Βεβϑίαθϑ ὑπ Παγυεεί- ἤοηιο, ἔμ ΘΥα 

ἃΥΘ ὕνγο οθυξαί ]Υ (ὐοδῆ ρόϑιηβ, ὑπὸ 7 ἡγγδῖὶδ πα {6 
ϑρεῖί, ἀνὰ Π688 νγου]α βθεῖὰ ἴο θεϊοηρ ταῦπεὺ ὕο {15 

Ἧ ἼΝ 

᾿ 
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ὉΠ8ῃ ἴο δῃ δι] θοῦ ρευτϊοα. Αραγὺ αἰτορεῦμον ἔτοσ ἢ 6 
απαουύϊοη οὗ δοΐπδὶ ἱπιρουβομπδίίοῃ, 1Ὁ 15 τη ροββίθ] 6 ἴο 
γοϑῖϑῦ ὑπ6 ΘΟποΙ βίου ὑπὰῦ θη βρϑακίπρ οὗ πε 
ΘΙ ΟΠ δὴ ΤΉ γΥβῖβ πα ὑπΠ6 βοηρ Π6 βδηρ αὖ 05, Τῆθο- 
οὐἶζαβ μαα Ηΐτηβο] αὖ π6 Ῥδοῖκ οὗ δὶβ τηϊηά, δπαᾶ ὑμαῖ 
ΠΕ Πα ψ τοῖα οἵ ΤΉ βίβ νἱοΐουυ ονοῦ ἔπε Γλ γαπ, 
6 νγὰβ ὑπίηκίηρ οἵ βοιὴβ σοηϊεβὺ οὗ Ηΐβ ονῃη---- βευμ 05 
οὔθ οὗ με ιοηγϑίαδο οοηξαϑίβ ᾿ηθηὐοπθα ἱπ ὑπ 6 
Ριοίϊθηιψ---- τὶ ἢ ΟΔΙΠτηδοῖλαθ οἵ Ογγεπὸ. Απα 1 οδπ 
Βαγαϊν θ6 ἃ τηϑῖα οοϊποίάθηοα ὑμαῦ ἴῃ ὑμ6 ϑρεῖ! ΤἬῆΘο- 
οΥἶδα5 τηδ]το5 ὑπ6 δἰῃ]εῖα Ὀοαϑὺ οἵ μανίηρ “ οαΐγαῃ 6 
ἔαὶν ῬΉΏΠΙ Πα5," δηα ὑπαῦ ἃ οὐδ παηιθα ΡΒ] 5 ΟΠ 

αὖ ΟἸγταρία ἴῃ 204 «πα 200 ; ἰδ 15. ΟὨΪΥ γϑαβϑόηαῦ]ς ἴο 

ΒΌΡΡοβα ὑμαῦ ᾿ΓΠδοουταβ νοΐ ὕπεϑ6 ψογᾶβ ἤδη 
ῬΕΙ͂ 8᾽ ΠϑΙὴ6 νγὰ8 Οἢ ἜΥΘΙῪ Οὐδη Ἰἰρ. 

Εἰχοθρὶ ὑπαὺῦ ἰπ ΧΧΧ τῆς ροεὺ βρθὰκϑ οὗ ὅς βγβὲ 
ΔΡΡϑδύδηοθ οὗ φ,ΊΘΥ Πδῖγ85 ΠΡΟ 5 Ποδά, δπᾶ ἐμὲ ἴῃ 
1Π6 Βεϊουεά πε οοπηρατίβοι οἵ ὅπ6 τηδϊᾷ ἕο ἔῃε ἐμεῖο- 
νεοα νἱΐδ, νν ῖο ἢ σου] ποὺ 81] ἴο οἴθπα πὸ ὑῃγῖοο- 

ψεα Αὐβίηοῦ, τσϑῦ πᾶνε θθθὴ ψυυϊίθη θαίοστα ὑπ6 
δα ΠΟΥ 5. 50] ουσ δὖὺ ΑἸθχαπάσία, ἔμογα 15. ποϊῃΐπρ ἴο 
ἱπαϊοαῖς ἴο ψνῃαὺ ρεουϊοα οἵ 8 ἴθ {Π6 τϑιηδίπίηρ 
Ροδϑιηβ ᾿βὶοηρ. 

ΤῊ ᾿ἰβὺ οἵ ΤΠ δοου θ᾽ ννουῖβ σίνϑη Ὁ. ϑυἱάδ5 6118. 
5 ὑπδὺ νγα Ῥοββθβθ ὈΥ ΠΟ τηθδῃ8 8}] οὗ π6 νγουκϑ ὁπ6 6 
Δϑουθεα ἴο Πΐτωη. Ηἰ5 Βιεοοίδο Ῥοθηιδ, ἔπη οὐ δράματα 
βουκολικὰ ννεγα ἴῃ {πΠ6 ὑϊτης οὗ ϑυϊάδ5, ΟΥὁ ταῦμου οἵ δε 
ὙΥΙΓΘΥ5. ΠΡΟῚ Βοτὰ ἢς ἄγαν, 5 ομίθ {16 ἕο ἕδη. 

ΟΥ 186 ρίργαηιδ οὐ 7ηδογὶρίϊοηιδ γχ6 ᾿ᾶνα βόμη6, 1 ποῖ 
411, Κπονγῃ ἃ5 ἢϊβ ἴῃ δηὐααϊγ. Τὴς Ηγνιης ἅτε ον 

ΧΙ 
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Τορτεβεηϊεα ὈΥ πε Ριοίοηιψ, ἴῃς ιοδοιγὶ, ἴῃς 
Βογοηῖοο ἔγαστηθηῦ, ἃμα ρϑυμᾶρ5 ἔπΠς (παγὶίοο. ᾽πε 
Τωγὶς Ῥοθηιδ ταυδῦ πᾶν ἱποϊθθα ὑμῃ6 Πδέα ἢ ἀπὰ 
ΧΧΙΧ δεμὰ ΧΧΧ, δπᾶ ρϑυμὰρϑ αἷϑο πε Βείουε πὰ 
ὑπὸ ριμαίαγιῃ. Τὴ ῬοοκβΒ Κπονη ἃ5 δ ίορίθδ, 
]αρεδῖος, Γιαιογαὶ Τιαριοηίς, απ Το Ηφγοῖμδα, απ Π6 

5'η 916 Ροϑηι οα]]6α 76 Παισἠΐον5 ο΄ Ῥγοοίνι---Ῥ Υ ΠὰΡ5 
Καόνγῃ ἴο ΝΕΓΡῚ!,---8}} ἴΠ 686 τὰ Ἰοϑὺ σι ῃουΐ ἃ ἔγαςθ. 
[Ὁ 15 βἔσδησε ὑπαῦ δαϊάαθ᾽ 1ἰδῦ ἀρρδγθηῦν οπ τ 4}} 

πηθηξίοη οὔ πΠ6 ποηῃ-Ραβίογαὶ πηΐτηθϑ, ὑπΠ6ὸ ἤουε οἵ 

Ογηΐίδοα, ἴῃς ϑρείί, ἀπ ὑπ ἤνοριθη αὐ ἐΐ6 “Δ ἀοπῖς 
ἐοευαϊ, ἀπ οἵ π6 Π|}16 ερίοβ Πψίας πὰ 76 1166 

Ηφδγαοίος. 'ΤῈς ϑρείί τὰν πᾶνε θβδη πο] θα ἃτηοηρ; 
πε Τίς Ῥοθμη5, 105 οἰαίτη ἴο 6 50 οἰαββθα ᾿γίηρ' ἴῃ 
π6 ῥοῦν γᾶν ἴῃ νοι, ὑποιρὴ 1 15. ἃ Ῥδύβομδὶ 
παγγαῖϊνα, ἔπ τοΐγαϊη 15 αϑ6α ἐπγουρουῦ ἃ5 1 10 σε 
ἃ Β0η5. Ὗε τῇδν ρευΠδρ5 ριιθϑβ ὑπαῦ {Π6 ἔοαν οὔπεν 
Ῥοδθῖὴβ θεϊοησοα ἴο πε τειηδϊπίηρ θοοὺΚ οὗ ϑυϊααθ᾽ 
᾿ι5ὲ, ῃῈ Πορεδ,} διὰ ὑπαῦ ὑΠ1ὶ8 νγὰβ ἃ οο]]θούίοη 

ΡΌΘΙΙ5η6α Ὀγ ΤΠδοουζιβ 5005 αἰευ ἢϊβ ὐγῖναὶ ἴῃ 
Ἐσγρὺ, νι ὑπῈ ἤους ὁ (γηΐδοα βἰαπαϊηρ ἤγθῦ ἃ5. ἃ 
βοχὺ οἵ ἀδαϊοαϊίοη ἴο ἢϊ5 ἔνα πα Ῥίοϊδιην πα βοπμοίηρ 
1Π6 {{016᾿5 νεἰ δα γυεαααβῦ ἔου Πῖ5 ραϊγοπμαρθ. 

ΤῊΘ πϑηηδ εἰδύλλια, 14 γ]5, ἃ5 ΔΡΡΙΙΕα ἴο ἔπ 6 ροβῃηβ οὗ 
ΤΠεδοουῖζαβ, 15. σου ϊαῖη]ν ἃ5 οἷα 85. ὅη6 σου πηθηα 165 
ΠΟ δοσοιήραην πα ἰοχΐ, ἀπά βοῖὴα οὗ πθ86 ρτο- 
ὈΔΌΪΥ ρὸ Ὀδοκ ἴο πε ἢνβθὺῇ οδηΐϊασυ ὑεΐογε ΟΠ υῖβί. 
[Ὁ νγὰβ Κπονῃ ἴο Ρ]ην ὑπΠ6 Ὑουηρου ἃ8 ἃ οοἸ]δοῖϊνε 

ΤᾺ ΡῬοοῖ οὗ ὑπ βᾶϊτηθ {0186 15 δβοῦριρεα Ὁγν ϑυ14α5. ἴο 
«ΟΔ Ππδομβ. 

ΧΙΧ 
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{016 ἴον ἃ νοϊατηδ οἵ βῃῃογ ροϑιηβ; ὕπευε ἰβ ἃ οο θοῦ οι 
βθεαυηρσ {Π|8 Πδπη6 διηοηρ ἴῃ6 σοῦ οἵ Αὐβοηΐαβ. 
Βυὺ ἰὃ νγὰθ δρρδύθῃῦν ὑπκηον ἃ5 με {16 οὗ 
ΤΗδοουαθ᾽ ροϑὴβ ἴο ϑυἰάαβ μα ἷβ Ὀγθάθοθβϑουῦθ. 

ΤῊς τηϑδηΐηρ οὗ [Ὁ 15. “1016 ροσιηβ.᾿ γε δὲ τοϊα 

ἐπαῦ Ρίπάδν᾽5 ΕἸ) πίοίδαθ Ὁ Δ65 σε Κπον ἃ5 εἴδη, 
Δα ϑυϊάαθ 5865 6 βϑᾶσηβ ψοῦσα ἴῃ ἀσθβουθίηρ ὑΠ6 

γγΟΚ5 οἵ ϑδοῖαδαθθ. ΤΠοῖΘ ἰδ πὸ νναγγαηῦ ἴῸγ {δ6 
ἱπτεγργεδαύίοη “ 016 ρἱοὔαγεβ. 

ΠῚ ννε τηδὺ δοοαρῦ πε ἀδπεβοαϊίοι οὗ ἐξ “φῬγεϊυ 
016 Αὐγηΐαβ ἢ ΡΒ] Δα ΘΙ ρἢ 5, να οδη σοῦ ἃ ΨΘΥῪ 

οἷοβα ἃρργοχίπηδύϊοῃ ἴο ὕπ6 4αἴα οἵ Τ πβοουῖδαθ᾽ Ὀἰγίῃ. 
ΡΗΠΔάΘΙρῆι9 ψγὰ8θ Ῥοῖῃ 'ἰπ 809. Αὐ {ῃ6 ὑϊπι6 
ἀεβουθεα ἴῃ ὑπ Παργυοσοί- ἤοηῖθ ἢδ 15 οονϊοιβὶν ἀθοῦΐ 
πὔεθη. [Ϊὶὼ {π6 βϑᾶπηθ ροθῆὶ ΤΠ δοογδι5 Π85. Αἰ γθδαν 

αὐϊαϊπεα βομπηοϊῃΐησ οὗ ἃ ταραϊαϊίοι, θὰ 15 8}}}} ἃ 
γουηρ τη. 6. 518}} ποὺ "Ὀὲ ἴδ ψγοηρ ἢ γα Ρυΐ 
Ηἷθ ἂρα αὖ ὑνεηΐγ-ῦνγο οὐ ἴστε. Εδ νγὰβ θοσπ ὕμ6η 

αθουῦ ὑΠ6 γεᾶν 5106, ἀπα θη Πα ψυτοῖα πα (ἠλαγίέοϑ 
6 νγὰβ δρουῦ ἔογίγ-ϊγεθ. ΠῚ5 νγου]α βαϊῦ δαμαῖγ Ὁ] Υ 
πὸ Δυ το ορταρῃΐοα] πὸ ἴῃ ὑπὸ ἤουε ὁ (ὐγηῖδοα ὑἰναῖ 
16 ροοὺβ Πιᾶὶν αὖ ὑπὸ ὄπηθ οἵ νυυϊτίπρ νγὰθ 7αϑ 
Ρερίπηΐηρ ἴο ρὸ σίου. 1 πὸ Βεγεπίοθ οἵ {π6 
ἐταρτηθηῦ ργθϑευνθα Ὀγ Αὐποπᾶθαβ 18 ὅπ 6 ψ]6, ποῦ οὗ 
Βοΐευ, θυῦ οἵ Επεοιροῖθβ, Ὁ νου] ἔο!ονν ὑδὰΐ 
ΤὨδοογταβ νγὰθ αὖ ἰῃ6 ΑἸθχαηάγίδη οουγὲ ἰπ 5 

ϑϑυθηθθ γεασ. [Ὁ ἰ5. δὖ 8ὴγ ταῖε οαγίαίη ὑμπαῦ Π6 
αἰ ποὺ ἀϊε γουμρ; ἴον ϑ'Ῥαὔτι5. 64}15 ιἴτη ϑέομζωδ 

86η6α.1 

1 ϑὲέυ. δ. ὃ. 16], 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Α βοῃο]αθὺ οα Ον!α᾽ 5 1δὲ61. 849 

ὕέυο ϑῳγαοοδῖο ργαροίγιοία ἔαιιοθ ροοίαο, 
δ1᾽0 αμΐηιαθ ἰαφιθο δἱέ υἱα οἰαμδα ἔπιε, 

6115 τ5 ὑμαῦ (15 15.“ ὑΠ6 ϑυγδοῦβαη ροεὺ Τ᾽ Πδοουζι8, 
γγὴῸ νγδθβ διγεϑίθα Ὀγ Κίηρ Ηΐδτο ἔῸγ τηακίηρ δὴ 
αὐΐδοῖς ἀΡΟῚ 5 5805, ἴῃ6 Κίηρ᾽β οδ]θοὺ δίῃ τη τ Εν 
ἴο τηᾶκα Ηἷμτη ὑπίπηκ ὑμαῦ Π6 νγὰβ σοίπρ ἴο θ6 ρΡαΐ ἴο 
ἄἀεαῖῃ. «“θιῖῤ ψῃθη Ηΐδτο δϑιθα ἢἰπὶ 1 ἢ6 ψουἹὰ 
ἀνοϊά ἀθυβίησ ἢἰβ 5600) ἴῃ ἔαΐατα, 6 θαρδη ἴο ἀθιι86ε 
Πΐτα 411} {πΠ6 τοσγθ, ἃηαἃ ποῦ οἱ {πΠ6 βδὸὴπ αῦ {πε 

«βαῦΠου ἴοο. ΥΥ̓ πεγεαὺῦ ὑπὸ Κίπρ' ἰῃ ἱηαϊσηδίίοη ογάθτθά 
Ὠίτη ἴο θ6 ρυὺ ἴο ἀδεαΐῃ ἴῃ γϑὰὶ δαυπϑϑῦ, ἃ Δοοουαίηρ 

ἴο Βοῃγ8 δι ῃου 65 ἢ 6 ννὰβ βγη] θα πα δοοουαϊηρ' 
ἴο οἴμοιβ θεπδαάθα. 'ΤΏδγα 15. ποιῃϊηρ ᾿πηρΙΌΡΑ 0 ]8 
ἰπ ἐπὶ βἴουυ. ὑὕπεηῃ ᾿Γμθοοῦταβ νγὰβ ἰχίγ-ῆνε 
Ηἰδτο 5 βοὴ ὅεἶο νοι]ὰ θ6 πίποίθθῃ ; νγα Κπον οὗ πὸ 

οἵπον ϑγγδοιβη ροοὺῦ ψὴοῸ ποὺ βοῇ ἃ ἔαϊα ; ἂπάᾶ 
Απεροπιβ᾽ ἐγοαϊμηθηῦ οἵ ᾿ΓΠδοογῖι5. οἵ ΟΠ ἶο. δηάᾶ 
Ῥιεοϊθιηγ 5 οἵ ϑοίαεβ ϑονν ον ὑπΠ6 τηοϑὺ δ] ρ ῦ- 

Θηθα στὰϊοῖβ οὔ ὑπθ ἀἀὺ οοὐἹᾶά ἀθὰ] ψἱἢ δάγνευβθε 
οΥἸΙοίθω. Βα ψῃεῦΠο νὰ Ρε]ανα ἴδ ΟΥἩ πο, {πῸ 

βύουυ 15 θυ ϊάθηοα ἴον ἃ ἰγδαϊ οι ὑπαὺ ᾿ΠΘοοΥίτιιϑ᾽ Ἰδὲ 
ἀἀγ8 ὑΕ 6 βρϑηΐ ἴῃ 51ο]ν ; ΔΠ4 νγα γηδύ ψ}6}1] ἱπηδρῖη 6 
ὑῃμαῦ ἢς ἀἰξα αὖ ϑγγδοιβθ, ὑπαῦ Ὀἰγθῃρ] σα, ἃ5. μ6 ς8}}5 
ἴ0, οὗ ροοα τηϑῃ πα ἔγιιθ,  Πθγα 8 [6] ]ον - οἰ ΕΖ. 5 

Ιοῃρ δἴϊαεγνναγαβ ροϊπῖθα ουῦδ ἴο ἔπε οο]]δοῖον οὗ 
ἰπβουρύϊομβ ὕΠ6 βἴαῦϊαθ οἵ ἷβ σγυϑαῦ ἐογεσαηπον ἘΡ]- 
ΟΠαυτηὰβ, Πα {ῃ6 ψογα5 ν ῖο ἢ Π6 ομοα ψγοῖθ ἴοι [5 

θά56, {{0}6 ὑπ πκίηρ ρευπαρθ ὑπαῦ ἐπε ἐηθ ψουἹά 

ΧΧῚ 
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ΘΟ ΨΏΘΗ Πΐβ δυ]ορν σου] ΔΡΡΙΥ 88 ἔσαν ἴο 
ΠἰγηβοΙ: “ὙΤΠΟΥ ὑμαῦ Πᾶνα ὑμεῖν Παρὶταϊίοι ἱπ ἐπε 

πγοϑὺ τηϊσηὐν οὖν οἵ ϑγγδουβε πᾶνε βεὺῦ Πίτη θρ ἢ6ΙΘΟ, 
ἃ5 Ὀδοδθ ἔθ] ον - οὐ Ὡϑιηθῃ, θὰ ὈΤΟηΖα ἱπ ἐπε βἐθδάᾶ 

οὔ {Π6 ἤδθβῃ, ἀπὰ ἴῃυ5 ᾶνα γθιθι θυ α ἴο ῥδῪ Πΐτη 
ἢ νγᾶρεβθ [ῸΓ ὑπ6 σγοαὺ ἢδθὰρ οἵ ψογᾶὰβ ῃ6 μαῖῃ 

θυ] α 6 ; ἴον ταϑὴν γα ὅΠ6 ἐπίῃ σα ἢ6 Βαΐῃ ἑο!α ἐπμαὶν 
ΟΠ] αγοπ' Ρυοἤξαθ]6 αηἴο 6. Ηδ Παῦῃ {πεῖν ἤθαγῖν 
{πη κΚ5.᾽ 

11.----[πξπ᾿ [πῈῈ ΟΕ Μοβοηῦβ 

ΤῊΘ ονίάθποα ἔου ὑΠς [16 οὔ Μοβοῆαβ ἰ5 οοηΐαϊποα 
ἴῃ ἃ ποίίοθ ἰπ ϑυϊάαβ δηα ἃ ποῖβ ἃρρεπᾶβᾶ ἕο {πε 
ΤΠ ναῃ ἤους ἴπ ᾿ῃ 6 Απύμοϊορυ. Τῆ6βα 16}} τ5 ἐδαὶ 

6 νὰβ οὗ ϑυγδοῦβθ, ἃ β δυη  υ 8 ἃΠα ἃ ρμυρ] οὗ 
Δυϊδίαγομαβ, 8η4 ὑπαῦ ἢ6 νγᾶβ δοοουηΐεα ῃε βεοοηᾷ 

Βαςο]ς ροοὺ αἴθε ΤΠθοουαβΒ. Αὐβίδγομαβ ἔδαρης 

αὖ ΑἸεχαπατνία ἔοπὶ 180 ἴο αὐουῦ 144. Τὴδ γᾶν 
150 ν}} ὑπθὰ θῈ δροὺυῦ πὸ τᾶ α]6 οὔ Μοβομαθ᾽ 
Πρ. Ηδε ἰ5 δἰπηοϑὺ οουίαϊην ἴο ΡῈ ἰδεηεεα ἢ ἐμ ς 
Μοβοῆυβ ῃῸ ἰ5. τηϑηϊοηθα ὈΥῚ Αὐἰμεοπδᾶθιβ ἃ5 πε 
δαΐποῦ οἷα ψοῦῖκ οὐ πε ἘἈποάαίΐδη ἀϊαϊθοῦ, ἰῃ ψῃΐϊο ἢ 

Πα Ὄχρ]αἰηθα ὑἐμαῦ λεπαστή νγὰἃβ8 δὴ Θαυ θ να 6 ν 6556] 
{κὸ ἔῃοβο δ] ] δα πτωματίδες θαῦ νίαν ἴῃ ὅΠ6 το. 

Νοπα οἵ Μοβομαβ᾽ δχίδηῦ ἡγοῦ κα ἀγα τϑα]ν Βαοοῖίο ; 
ἕο ὑπ6 Ζιαηιθηέ ον Βίοη 15 οουϊαϊον Ὀγ ἀηοῦθε απ. 

111.--.- ΤῊΝ [1ῈῈ ΟΕ ΒΙΟΝ 

ΑἸ] ννεὲ Κποὸν οἵ Βίοῃ 15 σαὺμῃεγεα ἔγουη γϑίδυθποθβ 
ἴῃ δυϊάαθβ δηα ΠΙοσθηαβ 1 δουίίαβ, τότ ὅῃ6 ἀρονε- 
γαθη ]οηθα ποῖς ἴῃ ὑπ6 Απἱμοίορυ, ἀπα ἔγοιη ὑπΠ6 ροειῃ 

ΧΙ 
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Ρροπ Πΐβ ἀδαῦ τυ τΐθη ὈΥ ἃ ΡαΡ1] γῆ νγᾶ8 ἃ παῖϊνε οὗ 
Μαρῃδ αταβοῖαβ. ΤΕ Πϊγὰ οὔ Π6 Βοος ροοῦβ, 5 6 
νὰ ΡΥ ΕΥ γϑοκΚοπαα ἴῃ δηὐαυϊῦγ, νγὰβ ὈΟΙῊ αὖ ἃ 
{||}16 ρίδοα οδ]]εὰ ῬΉ]οββα πϑδὺ στήν. Η 5 ΡῈῸΡ]] ς94}}5 

Πἷθ Ροεῖγυν Ἰ)ουίαπ δηα οοηπδοῖβ ἢἷπὶ ἢ ϑυγδοιβ6᾽ 
πα {πΠ6 Μυβ65 οἵ ΒΊογ. Βυΐ ὑΠ15 τηδὺ Ὀ6 ΠΟ Τ]ΟΓῸ 

᾿ ΒορΥΡἶο4] ὑπαπ ἢ Ῥῃγαβα “ Βίοη ὑῃ6 πϑαϊπῃοτνά. 
Αςοογαϊηρ ἴο [ἰβ ΡῸΡΙ] ἢ6 νὰ ὑπ ᾿Ἰεδαϊηρ ΒαοοΟΙς 
Ροεΐ οἵ Ηἰβ ἄδγ, πὰ ἰὃ 15. υπίοτϊαπαια ὑπδῦ ταοβὺ οἵ 

ἴῃη6 Ῥοδθίηβ ὑπαῦ πᾶγε οοηβ ἄονψῃ ἴο 8 ὕπα 6 ἢἰβ 
πϑιη6,} ὑπουρὴ ἃ11] αυοϊεὰ 8ἃ85 εχύγαοῖθ το [18 
Βαοοίϊοα, ἃγα τθα}]}]γ ποὺ ραβίογαϊβ αὖ αἱ]. [{ 15 ποῖε- 
γννουΐῃν ὑμαὺ Πίοσθηθ5. 68115. Πΐτη μελικὸς ποιητής, ἃ 
Ἰγγῖς ροεὺ. Τὴ ἀδβουριίοη ᾿γυὶς ροθῖηβ νουα ΔΡΡῚῪ 
--ἰη ΑἸεχαπασίδη {ἰπη65--- ἴο ὑπ6 Δ αοηῖδ ἀνα ρου μα 05 
ἴο βοὴ οἵ ὕπΠῸ βιαίου ροεῖὴβ ἴοο. Εἰζῃον ΒΙΟρΘη 65 
Κηδν ἴπς οοΟἸ]δοὐίοη ΡΥ {πε {016 οἵ μέλη βουκολικά, οὐ 
ὑΠ6 γα γε 6 ὕννο οο]] θοῦ οη5 οἵ νν Βῖοἢ ἢ ἰζῆδνν ΟὨΪῪ ΟΠ6. 

ΠῚ ννε τὰν ἴδκα ἢϊβ Ραρ]] [{τογὰ]ν, Βίοη τνᾶ8 τῦυτ- 
ἀεγεα Ὀγ τηθδη5 οἵ ροΐβοβ. ΠΟΤῈ ἰ85. γθ Πν πούῃϊηρ' 
ἕο βεύι]α ἢἰβ ἀαἴθ. ϑυϊάδαβ᾽ οτάεν, ΤἬδοουζυβ, Μοο- 

οἤ8, Βίομ, ἰδ ΡγυΌΡ ΌΪΥ ἴο θὲ γτεραυα θα ἃ5. οῃτοπο- 
Ἰορσίοαὶ, δῃα ἃ οοιηραγίβου οὗ ὑπῸ6 βίγίεβ οἵ ἴῃς ὕνγο 
ἰαϑὺ ροθῖβ ροϊηὐβ ἴο Βίοῃ πανίπρ θθ θη {πε Ἰαΐθσ. ἴῃ 
Π6 ργδβϑεπῦ βἰαϊα οἵ οὔὖῦγ Κπουνεᾶσε ἰὑ νου] θὲ τπ- 
ννἶ86 ἴο ἄγαν ἃ οοῃ γΑΥΎ ΘΟΠ οἰ αβίοῃ ἔτοση [ἢ 6 ΟΥ̓ βϑῖ 0 ἢ 
οὗ Μοβοβιιβ᾽ πᾶτης ἔγτοσα ἴῃ 6 δαθοθίοσγυαρῃϊοα] ρᾶββαρθ 
οἵ {πΠ6 1, απηιθηί. 

1 ΤῊ6 Α ἀοηῖβ ἢὰ5 θθθη δβουὶ θα ἴο πἰπι οα ὑπ δυύμου νυ οὗ 
{π6 “ναγπιοηΐ [οΥ Βίοη. 

ΧΧΙΙ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΙΝν.--ΤῊῆΣΕΗ ΤΈΧΤ 

Τῆς τεχὺ οὗἉ {Π15 δαϊζίομ 15 θαβθα ἀρὸπ ΑἤγδπΒ δᾶ 
Ζίερ!εσ. [Ὁ οναβ ΤΟ αἴ8οὸ ἴο νοὴ ΥΥΠδτηον - 

Μοεο]εμου, Τὸ {Π6 Ἰαϑῦ βοῃ ο]αγ 5 θβχοϑ! ]δηΐ δαϊτίοη, 
ἃ 5 4150 ἴο ἢϊ5. νάυίοιιβ ὈΟΟκ5. ἃπα δγθϊο]65, ραν σα] αυῖν 
{πὸ ὈΥΠ]Π πὶ 7 αἰ σοδοἑοθία ἀδὺ σγίοοϊδοίοη Βικοίϊαθν, 
Ι τὴ ἄβερὶν ἱπαεριθα ὑπγουρπουῦ τΠ6 νοϊατηθ. ἴῃ 

ἸΏΔΠΥ͂ Ραθϑᾶροϑ, ἃ5 ἴθ. ψ6}} Κπονπ, ὑῃ6 ἰαχὺ οὗ {ῃε 
ΒΈΘΟΙΪς ροεὺθ ἴθ ΟΥ̓ ΠΟ τηθδη8 βου ]θα. ἴῃ τηοβὲ οὗ 
ὕπεθε 1 πᾶνε δάορίθα ῃῆθ6 εοπηθηδαίίοηβ οὗ οὔποὺ 

ΒΟ ΠΟ αγθ, οἰνίηρ ΤΥ Δοκηον Ἴθαστηδηΐβ, γῇθυα ὅΠ6 
ομδηρσα 8 ἱπηρογίαηῦ, αὖ ὑπε οοῦ οὗ ὑπ6 ρᾶσθ. ἴῃ 

506 οᾶ565---[ῃοβε τηϑυκοα Ἐ ἴῃ Π6 ποῦθ5---ἰ ἢδανα 
Ρτείειγεα ν ονη. Μορὺ βδαϊζουβ οἵ ἔπ οαβϑίοβ 
γγ1}} θ6. Πυτηδ ΘμοΌρ, 1 ΠοΟρΘ, ἴο βυιηραῦμῖβα τ δ ἢ 

ΤΥ ἰδοὶς οἵ τηοάθδου ἴῃ ὑΠ8 γεβρθοῦ. ΉΘΥα Πὰ8 ποῖ 
αἰνναγβ 66 ΤΌΟΙΩ ΤῸΓ τηοτα ὑπᾶη ὑΠ6 τηθγϑϑῦ ἱπαᾶϊοα- 

ὑΐοῃ οὗ τὴν γβᾶβοθβ. 1686 Ὑ0}}} 5ΠΟΥΕΥ 6 σἴνθη, ὈῪ 
ὑπ6 Κἰπᾶπθϑα οὗ {πὸ δαἀϊζουβ, ἰὰ ἔπε Οἰασοίοαὶ ΤΠ ουϊοῖν.ἢ 
ΤΉΘΓΘ 15 τ 0}} ἴο θὲ βαἰα ἴον. Ῥγυοξθϑβου νοῃ 1] δτοο- 
νυ ἱῦΖ- ΜΟΟ]] ἐπ οΥ 5. τα-υγαηρσοιηθηῦ οἵ {Π6 οὐδ οἵ 
[6 ροθῖηβ. Τὴ ἀϑ08] ροβιτίοι οὗ ὑπ6 ϑρείέ 15. ρᾶῦ- 
Εἰ Ό ]Υν ἀπέογξαπαϊε ; ἴῸγ [Ὁ Ιοδα5 {Π6 βίυδοηξ ἴο. 
ΓΘΟΚΟΙ ἰῦ 85 ἃ ραᾶϑίογαὶ, ψ βοῇ ἰδ 156 ποῖ. Βαΐ {δ6 

Ροβϑὺ- επαίββδαποα οὐθὺ ἢδ5 θ6 6 ἴοο ἰοηρ' Θβ δ }15Π66, 
ΓΎΒΙπΚ, ἴο θ6 πρϑοῦ πον νυ πουὺ σγοαῦ ᾿πΠοοηνθπίθποο: 

Δα 501 Βᾶνα νεῃηϊυγεα ἴο γοΐαϊῃ ἰὖ. 

1 Τὴ ἃ ἔονν Ἰηηρουδηῦ οὔβθθ ὕμ8 }}} γϑίβθγθῃοθβ ὕο ὑμθ Οἱ "᾿. 
8Υ6 πον (1916) ρσίνϑηῃ ἴῃ ὑῃ8 ποῦθϑ. 

χχὶν 



ΙΝΤΕΟΏΤΠΟΤΙΟΝ 

Ν.---[ῊὩπ ΤἬῊΛΑΝΘΙΑΤΙΟΝ 

Ι͂ὴ ἐγαηϑιαὐϊηρ ὑΠ6 Βαοο]ς Ῥοαδὺβ τὴν δἴτη 85 Ὀβθὴ 
Ὀυ]εΗν Π15: ἴο ὑγαηβίαΐθ ποῦ 80 τὰ ἴΠ6 ψοταβ 88 
ἐπεῖν τηθδηΐηρ, ἴο Οὔβευνα ποῦ τ ΥΘΙΥῪ ὑπ6 οὈνίοιβ 
ἘΣ Ἴ 58) ἰαἸοπιβ οὗ βυηΐαχ θαὺ ὕΠ6 τῆογα δναβῖνα θαΐ 
Θαυδ}ν ἱπηρογίδηῦ ομ65 οἵ βἴγτεθββθ, ψουα-οσάθυ, δπα 
υαϊδηοα, ἃπα ἴο. ογδαῖα δῃ αἰγαοθρθους οὗ δϑϑοοϊδίοη 

ἴῃ Β0Π16 56η86 ἃκίῃ ἴο ὕΠπ6 αἰτηοβρθασα οὗ {Π6 οὐἹρῖηδ]. 
ΤΠ6 ργεδθὴΐ [ϑῃΐϊοη, βεὺ Ὀγ Μυ. Μγϑιβ ἴῃ 8 ΡΙπαδγ, 
οἵ ὑγδηβ αὐ ηρ' οἰαββίοαὶ νεϑῦβα ἰηἴο ΔΙΌΠαῖο ΡγΌ86, Πἃ8 
το ἢ ἴῃ 105 ἔανουν, ἃπα ἴῃ του ὕΠ6 Βοηρδ οὗ 
ΤΒδοοΥθαθ᾽ 5Πορῃοταβ ἰηἴο νϑῖβα 1 πᾶνε ποῖ ἀἴ85- 
οαγα φᾷ Ὁ ψιποὰὺ ἀπε οοπδίαθυαύϊοθ. [}ἢ ΤΉ οου {ιι8᾽ 
ἀὰν ὑμδια νγὰθ ἃ σοηνθηθοη νοἢ τηδάθ Ὁ Ῥοββί]8 
ἔον ἴτι, τυ ποὰῦ νἱο]αὐίπρ 1  ταγῪ ρτορυίθίυ, ἴο τα- 
Ργοβϑαπῦ {πα [Ὁ11-ϑοηρ οὗ ἃ Βῃβρῃοσα ἴῃ ὑπ τηϑῖτα οὗ 
ἴπ6 Ἐρίο. ϑοιιθ σϑηθυαίϊοηβ θθίοσθ, ὑΠ15 σου] ἢᾶνα 
Ὀεθη ουαὖὐ οὗ ὕπΠ6 αμποϑίϊοθ. Α βοπρ 'π Ποχαμηθίθυβ 
νου πᾶνε θδ θη ἃ οοη γα! οὕϊοη ἴῃ ἴθυτηθ. Α βοιηθ- 
τ Πα ϑἰτα αν οοηνθηοη που γ8 τηδῖκθ5. ΡΥΌβ6 {Π6 
51 0816 ΠΠδουασυ νϑῃϊοὶα οἵ ἀἰδοραθ οὐ παυγαῖινα, θυΐ 
ὕπουα ἰδ πὸ ἤγτηυ- βία ]5η6α οοηνοπίϊοη οὗ τἰϑἰηρ 
ΡΙΌΒ6 ἴο τερύθδθηῦ βοὴρ. Α Πού νῪ [0]]ς-ϑοηρ', [ἢ Ομ 6 
ΤΩΔΥ 1586 πα ἴθ η}), νου α πον θ6 ἱπηροβϑὶ]6 ἴῃ ὈΪ]ΔΠΚ 
νΕ 56, ἰοῦ δἰοπμδ ρίΌβ6. 

50. 1 Πᾶνε ομοόβϑθη ἴο γθηάθυ {Π6 βοηρβ οἵ ΤΠ Πδοου θ᾽ 
ΒΘ ΡΠ Υ5 ἴῃ ΓγΠη16, ἃπα 864 ὙΠ ΟὨ]Ὺ ὄννο Ἔεχοθρ- 
ὑϊοπβ 6 σομητηοη ὈΔ]1Δ- ποτα τυ ὑΐαπ Ἰοηρ, νυ ἢ 
56 ΘΠ, ΟἹ ΨὙΏΘΙΘ ὑπαῖα 15 ἃ τηθα δ] ρᾶιι86, 5ῖχ, βύγεθϑαϑ 

ΧΧν 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἴο 6 1ἰπη6, δ ρ] ουγίηρ οσοαβίο δ] ΔΙΌ ίβυηβ οὗ ψογὰ 
ΟΥ Τγίμη ποὺ δ]16η, 1 Πορβϑ, ἴο ἃ τηϑῖγε ψ 1 οἢ Πὰ5 
[Ὁ τι8 ἀϑϑοοίαύϊοηβ οἵ β'τρ] 6 ̓ νίηρ ἃπα ἀπϑορ]ϑϊ- 

οαὐθα τηοᾶδ5 οὗ ὑπουρῦ. 
Ιῃ ὅΠπ6 ῥτοβα ραγὺβ οὗ τὴν ὑγαῃβί ἴοι οὗ ἔπ ραβίουα !β 

Ιμᾶνε δἀδορίεα δὴ διομαῖς βέυ]α ραγγ θεοδαβα πα 

Βῃρῃοσα ἴῃ τηοάδχῃ ᾿ἰζογαΐατα 4065 ποὺ (ας {Π6 οὐἱΪν 
τηοάογη αἸα] θοῦ 1 Κπονν, ἐΠδὖ οἵ [Π6 ΡΡΘΥ πῖ4616- 885, 
δα Ῥαυῦγ ἴῃ δὴ Θηἀθανουΐ ἴο ογθαΐθ ἴῃ ἤθη δη ἃἴγηο- 
5Ρ ΠΟΥ βἰχηῖαν ἴο ὑπηΐ οὗ 6 βοῆρβ. 1δᾶνα δχϊεπαθα 
ΔΥΟΠδίβτη ἴο ὕνγο οὗ ὑπ ὕῆγθθ ποῃ-Ῥαβίουαὶ τηΐτη85 ἴον 
Κιηατεα τεᾶβοηθ, ἴο πε ἴονα- οθὴβ θθοδῖιβα ὅπεν 
ΑΥΘ 50 ΕΠ χα θούμδη ἰὴ ϑρὶεδ, το ὑπ Ερρίς ροθπὶβ θ6- 
οδῦθα ὑπμῈ Ερίο 18 πδοθββϑαυν, ὉΠΟΥ͂ τη 60η- 
αἰ ομ5, αὐομδῖο, δπα ἴο ὑπ τεϑὺ θδοδαβα 1Ὁ 15 ὑπ6 

[Ἀϑηΐοι οὗ ὑπὸ ἀὰγ.1 ΤῊς ἢοριθη αὐ ἐπε Αἀοηῖδ Κ ὁοίλυαὶ 
ἰ5. Οὐ 8 βεραίαῖθ ἔοοϊϊησ. [10 18 80 δι ΓΟ Ιγ τη 61 ἴῃ 

βρ᾽γῦ, ἀπ ὑΠ6 ΘΒ 6 ΕΓ ὉΠ γδούθυβ 50. οἰ οβοῖν γΘ ΒΘ ]6 
π6 ἀνεύᾶσε δἀποδίεα Ἐπ ρ] βνοσηδη, ὑπαῦ ὑΠπΠ6 ΟὨΪΥ 
ὑπίπρ' ἴο ἄο 15 ἴο ἀἰδγερατᾷ ὑπ ἔδυνγ ἀπδογοηΐϑιηβ. οἵ 
Πδὴ6 δηῃαᾷ οὐδίοιη ἃηα γομου ἰδ ἰηΐο ΟὈΟἸ]]οσαΐαὶ 

ΒΌΡΌΤθδη. 

1 Ψρυβο- ὑυσϑηϑϑυϊουϑ οὗ Ὁ86 7)βέα ἢ 1} Ὀ6 Τουπα ἴῃ ὑπὸ 
Οαπιγιασε Κευΐειυ ἴον Ὧδο. 8, 1910, ἀπ οὗ ΧΧΙΧ διὰ ΧΧΧ 
ἴῃ ὑμ6 Οἰαββίοαϊ Πουΐειυ ἴον Ματο ἂμ Μίαν, 1911], 

χχνὶ 



ΒΙΒΙΙΟΟΒΑΡΗΥ 

Μαϊοτοςα Ῥυϊμηποῖρεϑ :-- 

ΤΗΘοου θα νγὰθ ἢγϑὺ ρυϊηἰθα τὴ ὑπ6 ἤογῖβ απὰ 
7ανε οἱ Ἡδβιοᾶ δὖ Μηδ ἀρουῦ ὑμθ γϑὰν 1480, ναὺ Π8 
βδαϊθίοη οοηὐδὶπβ οἡἷγ ἴ- -ΧΥ ΤΠ]. Τῇηθ ΑἸαϊηθ οαἀϊδίοῃ 
οἱ 1496 οοηὐδϑῖη5 Τδοογύυ Γ-- ΧΎ ΤΙ δηᾶ 11π68 1--24 οἵ 
ΧΧΙΧ, Βίοη 1, Μοβομυβ 1--Τ], εσαγα, Τη6 Τεοαὰ 
«Αὐἀοτῖβ, θὰ ὑμ6 δῖρε. Τμθ ΨΔαμπύϊπο οαϊθίοη οὗ 161 
δἀαοα ὑῃ6 7η5ογίρίϊοηβ, δὰ ὑπ ώηρβθ διὰ 4Χ6 οἵ 
Β᾽πηαθ. ΤῊ Ααν οἵ Ῥοβίδᾶδβ ἤἥγϑῦ ρρϑαγϑᾶ ἴῃ ὑπθ 
οαϊζίοη οὗ (ὐΔ]ΠἸουρθ ἴῃ 1616. ΤῊ τοϑῦ οἵ Βίοῃ δῃᾶ 
Μοβοῆαβ 85 1161} δἃ5. ὑπῃ6 ἔσο οὗ Θ᾽ηλϊαβ ογ δα δα ἴῃ ὑΠ6 
οαϊδθίοηβ οἵ Μρκογομῦιβ (1665), ύθρμδηιβ (1566), οΥ 
Οτβίπυβ (1668) ; Ὀπὺ ὑῃ6. Ῥοθιὴβ δῃηὰ ἱγαρτηθηύὺβ οὗ ΒΊοῃ 
δα Μοβομαβ αποὐρα Ὀγ ϑὐοραθαβ 1π ἰδ δ ηίογιερίιην πδὰ 
Θἰτοδᾶν Ὀθθη ρυϊηἰθα ἴῃ ὑπ ϑαυϊν δαϊίϊοηβ οὗ ὑπαὺ σου, 
ὑΠ6 ἢτϑβι οἵ 1 ο ἢ νγὰβ ρα ὉΠΒη6α Ὀγ Ὑ]οῦοΥ ΓΤ Θά ν 6115 
ἴῃ 1δ86ὅ.. Τὴ Ἰαύζον μ8] οἵ Τηθοογιιβ ΧΧῚΧ νγὰ5 ἢγϑὺ 
εαϊύοα Ὀγ Οδβαιθοι οὐ ρῬᾶρθ 75 οἵ μ18 Οὐτητηθηΐαυυ ἴο 
ίορθηθβ Γϑουῦϊβ ΡῈ] ]5ηθα αὖ Μοῦροθ ἴῃ 1ὅ83. ΤῊΘ 
ϑεοοπαὰ Αἰέαν νγὰβ ἢυϑῦ οοιηπιθηὐθα οἡ ὈΥ ϑοδ]ῖσον ἴῃ ΠΪ5 
Τιοὐθοιβ (Ορεγα οϑδίζιηηα, Ῥατυῖβ, 1610, ρ. 469), ἀπ ἢγδὺ 
εαϊύεα Ὀγν ϑαϊτηδϑῖτβ ἴῃ 8. 7πϑογρέφογηιιη, ΠΥ οο8 Αἰεὶ 
Ηωρίϊοαΐιο (Ῥατβ, 1619). ΤΙ Θοουι 5 ΧΧΧ, τ ]Οἢ ΟΟΟΌΥΒ 
ΟὨΪγ ἴῃ ὑμ6 Απηργοβίδη ΜΆ. Καόνγῃ ἃ8. Β 7, ννὰβ ἸΙοὴρ 
Ονϑυ]οοκοά, θυὺ νγὰβ ἀϊβοονθογθᾶ Ὀγ Ζίθρίον ἴῃ 1864, δπὰ 
βγϑῦ ρα Π5η6α Ὀν Βουρκ ἴῃ 1868. 

76 1 ,αἰοϑὲ Ογιοαϊ Τοαὲ οὗ ἴπ6ὸ Βαοοϊο Ῥοοὶβ ἰ5Β ὑμαῦ οὗ 
νοι ΝΥ ΠδτηοντΖ- ΜοΟΘ]] πἀογῆ (Οχίογα, 1905, 1906). 

{μὲ Βεβὲ Πὔπιηίδι, Οὐηυηιοηέαγῳ, νοι, ἤόνγθνϑὺ, οοηὐδίη8 

ΧΧΥΝΙ 



ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ 

ΟὨΪν ΤὨθοογὶὑτι5 δᾶ ὑπ6 ἥεραγα, 15 ὑμαῦ οὗ ΟΠΟΙΠΊΘΙΘῪ 
(Ποπάομ, 1900, οὕο). 

Απιοὴρ ΟΥμοῦ Βοοκβ ΗἩβθιρίαὶ] ἰο μθ ϑύπάθηῦ τϑὺ Ὀ6 
τηθηὐοηθά--- 

ΧΧΥΙΪ 

ΑΒ γΘηΒ: ιοοϊζοογιην Κεϊίᾳιΐας (1μοἰρσὶρ, 1866), δῃ 
οαϊθϊοη τη Τιαῦϊη οὐἰῦϊοα] πούθϑ ἃ πα] οορίοιιβ 
ἰηὐγοάπούϊοη ἀθαϊπρ πῦρ ὑμβ6 ΜϑΜ, ΘΑΡῪ 
ΡῬΥϊηὐθα ϑαϊθϊοηβ δη νϑυβίοηβ, δὗο. 

Ετγϊύσβομθ: 17)΄Ππεοογίέ Ταψίϊα ([μἰρείᾳ, 1870), 8ῃ. 
ραϊθοι νι} Τιαὐϊη πούΐθβ οὐ υϊοαὶ δηα οχϑρθῦϊοδι. 

Ζίορίον : 7 πεοογ Οαγγυΐπα (Τ ἀθίηροη, 1879) δηα 
Βιοηυῖβ οὐ Μοβομθὶ Οαγηιπα (Τθίηρθη, 1868), 
ἰοχίβ νι Ταὐϊη οΥἾὉ168] ποῦθϑβ. 

γοῃ ὙΝΠατηον ὑΖ- ΜοΟΘΙ]Θπάουῦ: 16αίσοϑβοϊιοϊέε ΟἷδΥ 
σγτοομίδεϊον, Βιικοζίκον (ον, 1906), ἃ ΒἰΒΌοΟΥΥ 
οὗ ὑπ ὑδχῦ, δϑοοοιῃρθηϊθα ὈΥ ἃ 8611685 οὗ υῦϊ01685 
ἀφα]πρ ἢ οογύαϊπ ΡΟΘΠΙΒ. ἃπα ρῬᾶββαϑϑϑ δηῃὰ 
ἀἸβουββίηρ ν δυο αἸἸ ΒΟ 8, ΒΌΘἢ 85 ὕΠ6 ῬΓΟΡΟΥ 
ΠδΠ65 υϑθα ὈγῪ ΤΠΗΘοοΥΙ 5 δηα {π6 ἀαὔθβ οὗ {ῃ6 
οοΙηροβιύϊοῃ οὗ 5 νϑυΐουβ ἡγοῦ 5 ; δηαᾶ Βίοη, υον 
ϑγυύψπα (Βου]η, 1900), δῃ οαϊύίοη οὗ ὑπ6 7 ναριδηΐέ 
͵7ονΥ Ααογιῖβ. ἱῦ ἢ ποῦοϑ, ἱπύγοαπούουυ, οὐἰυ1οδ] 
δηἃ οχϑσθύϊοαὶ, δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ νϑβθ ὑγδῃβ- 
Ἰαύϊοῃ ἴπ ἀθυτηϑῃ. 

[βρταπᾷ : πιο δι" ΤΊ] δοογῖέα (Ῥατὶβ, 1898), ἃ 56.168 
οὗ δϑϑδυϑ ΠΡΟῚ ΒΟ. απθδύϊοηβ 85 ὕη86 δυύηθη- 
υἱοῖῦν οὗ ὑπ νᾶῦϊουβ Ῥοθιιβ, ὕΠ6 116 οὗ Τηθο- ᾿ 
οὔ 5, ἀπ Π18 βύγ]β δῃα νοσθθπ]αΡΥ. 

Ια: 1 ἡδοογίιιδ, ΒΒῖοη, απὰῷ Μοβεΐιιθ (Ἰωοπάοῃ, 
1880, οἴο.), δὴ ΕΠΡ]15})} Ῥύοβθ ὑγδηβίαὐύϊοπ νυ ἢ 
8ῃ ἰηυτοα πούϊοπ ὁπ 7 πεοογίέιι9 απᾶ ἢῖθ Α σε. 

ἸΚουϊη : 7) πεοογίδιι8 ἦν Ηηιρἧιδῖ, 1 Ἰξογαΐαγα ἘΡΑ͂Ν 
Ῥαγρ, Ὑἱρρίηΐα, 1910), ὧῃ Θχμϑυβύϊννο δοοουηῦ οἵ 
ὑ86 καὶ ἄρ! βῃ ὑγϑηβὶύϊοηβ οἵ Τθοου ὑπ ἀπ τῃ6 
πη αυϊοηβ οἱ Ηἶπὶ δῃᾶ τρίθιθποοβ ὑο έτη. ἴῃ 
ἘΠΠΡΊ 5} 1 ογαύαθ. 

Ηδορουϊη : Οαγηιΐπα Κϊσιγαία Θγαέοα (ἨδΠΟΥΘΥ, 
1887), ᾧ ἰοχύ οὗ 86 Ῥαύξογη- Ῥοϑὴβ τι [αὐ 
πούοθ8, ἰηὐγοἀπούονν, οΥἽὉ108] ἀμ Θχϑρϑίϊοδὶ, 

Ὑνϑπᾶοὶ: ϑολοίία ἴηι Τποοογίξιην, Κείογα (1 λρδβῖδ6, 
1914). 



ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΊΘ8 



ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ 

Βουκολικαὶ Μοῖσαι σποράδες ποκά, νῦν δ᾽ ἅμα 
πᾶσαι 

» Ν "ΤΩΝ 7 ᾽ Ν “Ὁ » 7 ἐντὶ μιᾶς μάνδρας, ἐντὶ μιᾶς ἀγέλας. 

Λλλος ὁ ο Χῖος" ἐγὼ δὲ Θεόκριτος, ὃς τάδ᾽ ἔγραψα 
εἷς ἀ ἀπὸ τῶν πολλῶν εἰμὴ Συρακοσίων, 

υἱὸς Πραξαγόραο περικλειτῆς τε Φιλίνης' 
Μοῦσαν δ᾽ ὀθνείην οὔτιν᾽ ἐφελκυσάμην. 



ἘΝ ΒΌΓΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Θ 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΟΕΥ ΡΟΕΜΒ 

ΤῊΣ Μυβε65 οὗ πε οουπέγν, βοαξίεσεα ἀρτοδα εὐὸ 
δ Πῖ5, ΑΥΘ πον οἵ οη6 [Ὁ]α δηὰ οἵ οπε ἤοοϊκ. 

Τηπ ΟΠ ΐδη ἰ5 ἀποῦπου τῆδῃ ἢ ὑπῸ6ὶ ΤΠ δοοΥῖας ψΠ0Ὸ 
ὑγοΐα ὑΠ|8 θΟΟΚ 15 οπα οὗ {πΠῸ τηϑὴν ὑμαῦ αὐτὸ οἵ ὅγυδα- 
οα86, ἔΠ6 800 οἵ Ῥγαχαρόγαβ ἃπα ὑῃ6 ἔαιηδα ῬἨ]] 18, 
δ ηα Π15 Με 15 τῇς. Μιυδβε οὗ Π΄ῖβ. παῖϊνε ἰαπα. 

ΤῊΘ ἢγβϑὺ οὗ ὑη6 δῦονθ ροθῃὶβ ὑουἃ ἄρΡθδν ἴο πᾶν Ὀ6θῃ 
τυιύθθη ἔου Ὁ86 {1016- ρᾶρα οἵ ὕμ8 ἢγβὺ οοϊ]!δοῦθα ραϊυϊοη οὗ 86 
Βαροοϊῖο Ῥοβίβ, ρα ]5η6α Ὀγ ὑμ6 ργδιητηδιϊδη Αὐὐθυλϊουὰβ 
Θαυΐν ἴῃ ὑμθ.ἢτϑὺ οθηύτγυ Ὀθΐογ Ομ σιϑῦ ; 088 βθοοῃηᾶ 15 ὑπουρῃῦ 
ἴο ἢᾶγθ βίοοά ἀροὴ ὑμθ ὑϊ]6- ῬΡᾶρθ οὗ ἃ βϑραγαίθ αϊύϊοῃ 
οὗ ΤΗΘοονὕπΒ, Ρα ὈΠ5Πη 64 ὈγΥ Αὐὐθιϊουιιβ᾽ βοὴ ΤΏθοη. “ΤῈ6 
ΟἸΐδπ ἡ ἰβ Ῥε]ϊθνθα ὉΥ βοηῆθ ἴο Ρὲ Ηομηθν, θυὺ 8. ΠΟΙ 
ῬΓΟΌΔΡΙΥ ὑπ ογαῦον δηα δρὶρυδη)ηδ ϊβυ Τ᾽ θοον ὑτι5 οὗ ΟἸϊοϑ. 

Ὁ] ἴῳ 



δ ξρον ἐπα ἦν φφρδοι 
ἮΜΕΝ πος ὑπ ἫΥ : ἐγὰ ΤῊΣ 

πε ἀκ 
“ Υ δ ἢ 



ΟΚΙΤυ: ΠΩ 

Ὁ 
Ὰ 

Ξῳ 



1.--ΤΗΥ̓ 515 

Α, ΒΗΒΡΗΒΗΡ πὰ ἃ σοαίλογα ηιθοὲ ἔπ ἐΐο ρμαδέιιγεδ ὁπ 6 

ποοηέϊθ, ἀπά οοηιρίμηοηέ δαοῖ, οὐλοῦ προπ ἰλοῖν ρὲρίηρ. 

7ὴε δἰμερλονγά, ΖΠυγϑὶδ ὃψ παριθ, ἰδ ρογομαάοά ὃψ ἐδ 

οἐλετγ---- Τον ἃ οἱ τυλιοΐι ἠδ ἀδϑογῖδος διέ ἀο65 ποὲ αὐ γδι 

σἠολυ---ἴο δἴπρ ἠΐηι ΤῊς ΑἸΠΙο τίου οὗ Παρ ΐβ, α βαϊαὰ 

Ττυμῖοῖ ἰοἰἰ5 που ἐδ ἰάσφαὶ ὁπορλογά, 7γοιά ποὲ ομῖῳ οὗ, 

Νιῳηιρὴὰ απὰ πιο, διιὲ 97 αἰΐ ἐξ το ογοαίιγο5, παυΐης 

υογυθί ἰο ἠδ βγεὶ ἰουε ἐμαὶ οἴμ σἠμοιία δ Πὲς ἰαϑί, ρῖποά 

απ ἀϊοα 707 ἐδ ἰουθ ὁ" «ποίλου. Τ7Τλο ῥαϊϊαά ἐδ αἰυϊά θά 

ἴμίο ἐΐγε6 ραγίδ νιαγάθά ὃψ ομαηρο5 ἴπ ἐδο γογζγαῖη. 716 

νοὶ ραγί, αὐἴον ὦ σογνερίαῖπέ ἰο ἐδε Νιῳηιρὴδ 9} ἐλοὶν 

πορίθοί, ἐοἰἰ5 μοῦν ἐπα μογάὰ απὰ ἐμ ᾿ογαδηιθη φαϊπογοιὶ 

αδοιί ἰΔ6 ἀψίηρ φιάῃ, απὰ Ἠρθγηιθς ἠδ ψαίπον, απὰ 

Ῥγίωριδ ἐμα οοιένῳ- σοά 7 ζογἐεἐλέμ τυΐοηι με πμαά Ποι δα, 

οαηῖθ απ δροῖε απὰ σοὲ πὸ ἀηϑυεῦ. [πὸ ἐδα δϑοοηὰ 

ραγέ, ἐμ6 οἰϊσἠίοά 1ουε- Οοὐἰάάοδα οοηιεδ, απ σομέΐῳ 

ερϑγαϊά5 ᾿ΐηι, τυλογϑας ἦς δγοαΐδ σἰΐθηοο τοϊέμ α ἐάγεαί οὕ 

υδηρέαποα αὐΐον ἀφαίθ. 7} [πος Γ᾽ ἠὲδ δρσθοοὴ τυλῖοῖι 

“Ζοίίονυ ἐοἰἑ ἔπι υοἱέφα ἐγοηῖο ἐθγηῖς τυλαὶ ἐΐα υσπσόαποα οὗ 

ἐμὶς Τγομά οΓ᾽ ηυἱἱα ἐλέηρα τοἱἱέ δός; οὸγὺ Απο δος τυᾶς 

0 



ΤΗΞΚΟΟΘΟΕΙΤΌΞ 1 

αἰοενιυαγαάς δἰϊια οί ὃῳ δδε5, Δἀοηῖς δίαθι δῳ α δοαν, απὰ 

αὐγργὶς μεγϑοὶ Γ τυοιιπαάεά ὃψ ])ονιοά. Ἵε ϑρεοθοῖ ἐς 

οομέοα τυϊἱἑ α ἐαγοιυοῖἑ ἐο ἐδ τυ ογδαίιγοα, απὰ ἰο 

ἐπὲ τυοϊϊδ απὰ τίυεγς ὁ ϑηγαοιιδο. ζ7[π ἐμδ ἐδιγὰ ραγὲ ἢ 

δοηιιοαία ἠϊδ ρὲρε ἰο Ῥαη, ἐπα ἀλὲ ἀψῶιρ δρεφοῖι τυϊέι 

απ αὐάγο55 ἰο αἰΐ Νιαίεγο, απ 15 ουε))υπείηιρα αὐ ἰαδέ ἴπ 

ἰδέ τῖυον οὗ Ἰ)σαίθ. Τ7ὴε δοθηθ ΟΓΓ ἐδα ηιῖριθ ἐδ (05, διέ 

Τῆννϑὶδ οοηιθς ἤγοηι διοϊέμ, γιὰ διοϊῳ ἐς ἐδ δοῦμε οὐ ἠδ 

δΟΉ, 



ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ͂ 

Ι-- ΘΥΡΣῚΣ 

ΘΥΡΣΙΣ ἜΣ ῸΞ, 
᾿Αδύ τι τὸ ψιθύρισμα καὶ καὶ ἁ πίτυς αἰπόλε τήνα 
ἃ ποτὶ ταῖς παγαῖσι μελίσδεται, ἁδὺ δὲ καὶ τὺ 
συρίσδες: μετὰ Πᾶνα τὸ δεύτερον ἄθλον ἀποισῇ. 
αἴκα τῆνος ἕλῃ κεραὸν τράγον, αἶγα τὺ λαψῇ" 
αἴκα δ᾽ αἶγα λάβῃ τῆνος γέρας, ἐς τὲ καταρρεῖ 
ἁ χίμαρος: χιμάρῳ δὲ καλὸν κρέας, ἔστε κ᾽ 

ἕ 

ἀμέλξῃς. 
ΑἸΠΟΛΟΣ 

Ψ ΓῚ Ἁ Ν Ν Ζ Ἃ . Ν 

ἅδιον ὦ ποιμὴν τὸ τεὸν μέλος ἢ τὸ καταχὲς 
ἀμ Ψ' ν}Ὁ ἈΝ “ ῇ, ’ὔ ς ᾿ Ψ 

τῆν᾽ ἀπὸ τᾶς πέτρας καταλείβεται ὑψόθεν ὕδωρ. 
αἴκα ταὶ Μοῖσαι τὰν οἰΐδα δῶρον ἄγωνται, 
" ᾿ ] οὶ 7 9. ἜΚ. τ ον 
ἄρνα τὺ σακίταν λαψῇ γέρας" αἱ δέ κ ἄρεσκῃ 10 

7 Ν -" Ν᾿ Ν Ἀ 5). Φ » ΄Ὡα 
τήνας ἄρνα λαβεῖν, τὺ δὲ τὰν ὄϊν ὕστερον ἀξῇ. 

ΘΥ͂ΡΣΙΣ 
λῇς ποτὶ τἂν Νυμφᾶν, λῇς αἰπόλε τεῖδε καθίξας, 
ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρῖκαι, 
συρίσδεν; τὰς δ᾽ αἶγας ἐγὼν ἐν τῷδε νομευσῶ. 



ΤῊΕ ΡΟΕΜ5 ΟΕ ΤΗΕΟΟΒΙΤῦϑ 

Ι...ἑ ΤΗΥΆΒΙΒ 

ΤΗΥ ΒΒ18 
ΒΟΜΕΤΗΙΝΟ δυθαὺ ἰ5 ὕΠ6 ψΠΙΒΡΟῚ οὗ {πε ρἷπα ἐπαῖὶ 

Δ Κ65 ΠΟΥ Τηϊιϑῖς ὈΥ γΟΠοΥ ϑρυΐηρθ, Δηα σνθοῦ ΠΟ 
1655, τηδβύευ οαϊμεγα, ὑπ6 τηθὶοαν οἵ γοὺγ ρίρε. 
Ῥδὴ ΟἩΪΥ 5}8}} ἴδκα ρίδοβ πα ρυῖΖθα δἴογσβ γοι; δηᾶ 
1 πον σῖνα τη ἃ ποῦν Π6-οοαῦ, ὑπ 6 ἃ 5η6 5}8}] θ6 
γΟΌΪΒ; δηα 1 ἃ 58ηὴ6 06 ἴον Πΐτη, ἢν, γοῦ 5}4}} πᾶνθ 
δεν Κι ; δπᾷ Κιά᾽ 5 πηθαῖ᾽᾿ 8 σοοα δαὐίπρ {1} γοῦν Κὶ 5 
Ὀ6 τ] οἢ-σοαἕβ. 

ΘΟΑΤΗΒΕΡ 
Α5 βυεεῖν, ροοα 5ΠορΠοΥα, [8115 γΟῸΣ πηυϑίο ἃ5 

πΠῸ6 γοβουπαϊης ναῦν ὑμπαῦ σιβη 65. ἄονψῃ ΠῸΠπι ἐπε 
ἴορ οὐ γοπᾶθυ τοοῖς. [1 ἴῃς Μυβθ5 σεῦ πε εἊννο- 
ἴα ἴο ἐπεὶν τπθϑά, γοὰ 5}.4}} οδΥΥῪ οὔ ὑπΠ6 οοββοῦ; 
ἀπ ἰΓ 5ο Ὀ6 ὑπϑυ οοοβα ὅπ6 οοσϑοῦ, π6 δυνε- ἰδ 
5}}4}} σουὴβ ἴο γου. 

ΤΗΥ ΕΒ18 
Ἔοτε ὑπ Νυτηρὴβ 1 ργὰν γοιι, πιδϑύθυ (οδιπογά, 

ΘΟΠΒ ΠΟῪ δἃπὰ 5ὺ γα ἀοψῃ ἤούα Ὀγ ὑῃϊβ 5ῃεϊ νίμρ; 
Ὀδηκ ἀπά ὑπ 686 ὈΥτ8}) ὕδυηδυ 5.5 Δ Πα ο]ὰν τη6 ἃ πη6. 
ΓῚ] ΚΕαρ γοῦν σοαὺβ 6 ψἘ 116. 

“ἐς ροββοῦ ἢ : ἃ μοῦ Ἰδπλ. 



ΤῊΗΕῈ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΑἸΠΟΛΟΣ 
οὐ θέμις ὦ ποιμὴν τὸ μεσαμβρινὸν οὐ διὰ 

ἄμμιν 
ἕ ὃ Ν “ ὃ ὃ ,ὔ ᾿ 4 3 ἈΝ ὦ συρίσδεν. τὸν Πᾶνα δεδοίκαμες" ἦ γὰρ ἀπ᾽ ἄγρας 

τανίκα κεκμακὼς ἀμπαύεται" ἔστι δὲ πικρός, 
καί οἱ ἀεὶ δριμεῖα χολὰ ποτὶ ῥῖνα κάθηται. 
ἀλλὰ τὺ γὰρ δὴ Θύρσι τὰ Δάφνιδος ἄλγε᾽ ἀείδες 

ὌΣΔΝΣ ἢ ΩΝ ΠΕΡΙ , “ , 
καὶ τᾶς βουκολικᾶς ἐπὶ τὸ πλέον ἵκεο Μοίσας, 

'Ν ἊΨ ὁ Ν ὃ , φ , “-“ ͵7 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰν πτελέαν ἑσδώμεθα τῶ τε Πριήπω 
“ "Ὁ Ψ' ς “- 

καὶ τᾶν κραναιᾶν κατεναντίον, ἧπερ ὁ θῶκος 
“2 ς » ᾽ὔ 

τῆνος ὁ ποιμενικὸς καὶ ταὶ δρύες. αἱ δέ κ᾽ ἀείσῃς, 
ς “ ἈΝ ΄, Ν ες Ἣν Ὡς ἐδ. Ὁ 
ὡς ὅκα τὸν Λιβύαθε ποτὶ Χρόμιν ᾷἄσας ἐρίσδων, 
ς , ΄ “ 2 Ν » ἤς αἶγά τέ τοι δωσῷ διδυματόκον ἐς τρὶς ἀμέλξαι, 

Ἂ ᾿ ὁ ΕἾ. ΑΚ ΟΣ , 2 ΄ὔ 
ἃ δύ᾽ ἔχοισ᾽ ἐρίφως ποταμέλγεται ἐς δύο πέλλας, 

ἃ Ἁ 7 7 « 7. “ 

καὶ βαθὺ κισσύβιον κεκλυσμένον ἁδέϊ κηρῷ, 
ἀμφῶες, νεοτευχές, ἔτει γλυφάνοιο ποτόσδον. 

- , ῇ , 

τῷ περὶ ' μὲν χείλη μαρύεται ὑψόθι κισσός, 
κισσὸς ἑλιχρύσῳ κεκονιμένος" ἃ δὲ κατ᾽ αὐτὸν 

“,Ὺιῳω. ς “ ᾽ ΄ , 9 
καρπῷ ἕλιξ εἱλεῖται ἀγαλλομένα κροκόεντι. 
» Ν ͵, “ 7 Στὸ ν᾽ ἔντοσθεν δὲ γυνά τι θεῶν δαίδαλμα τέτυκται, 
ἀσκητὰ πέπλῳ τε καὶ ἄμπυκι. πὰρ δέ οἱ ἄνδρες 
καλὸν ἐθειράζοντες ἀμοιβαδὶς ἄλλοθεν ἄλλος 
νεικείουσ᾽ ἐπέεσσι. τὰ δ᾽ οὐ φρενὸς ἅπτεται αὐτᾶς" 
» 3 Ψ Ν ΄"“ Ξ »' “Ὁ ἀλλ᾽ ὅκα μὲν τῆνον ποτιδέρκεται ἄνδρα γελᾶσα, 
Μ » Ω Ἁ Ἀ ς “- , Δ ᾽ « Ε] 
ἄλλοκα δ᾽ αὖ ποτὶ τὸν. ῥιπτεῖ νόον. οἱ δ᾽ ὑπ 

ἔρωτος 
δηθὰ κυλοιδιόωντες ἐτώσια εἰ μοι ἠάνει 

1 γε εἷβδο τῶ ποτὶ 2 ἃ δὲ ἰΒ ἑλίχρυσος διὰ ἕλιξ 8Ὲ 
καἀ]οθούνο Εἰ ; οὔμθυϑ ἃ δὲ ἕλιξ ““ὉΠ6 ἱνγ-ὕθηθ 1} ᾽"ἢ 

Ιο 

.-« ὐἰϑν 



ΤΗΒΟΟΒΙΤΙΒ 1, 15-38 

ΘΟΑΤΗΕΚΕΡ 
Νο, πο, τηδῃ ; ὑπϑυδ᾽β Π0 ρἱρίπρ [Ὁ της δἵ σῇ 

Ποοπ. ἴ ρῸ πῃ ἴοο σγδαὺὶ ἀγεδα οἵ Ῥδὴ ἔου ὑπαῖ. 1 
νοῦ Πρ ΠΟΘΙ 5. 8. τη ἔον. ἰακίηρ γαϑὺ αἴδεν {πα 
ϑυνηΚ οὐ ὑπ οἤα86ε ; δηα ἢιε᾽ 5 ὁη6 οὐ {με ἐεΐοῃν βοτῇ ; 
Πΐδ ποβϑον] 5 ἜΘ 50ῈῸ ψυΥαὺΠ΄8 δ᾿ ἀϊησ- οΪαοθ. Βαΐ ἔον 
βίηρίηρ, γου, ΤΉ 5, υβθα ἴο βίηρ 7ὲ Αβἰϊοίίοη οἵ 
Ἰαρἠπῖδ 85 Ὑ76}} ἃ5. ΔΠΥ τη ; γοὰ 86 ΠῸ ᾿᾽ρυδηθίοθ ἰῃ 
ὑμε αὖὸ οὗ οουηΐγυ-τηϑῖο. 80. ἰδὲ οουηβ δηᾶ Ὁ 
γΟΠοΥ Ὀαποαΐῃ ὑπα αἴσῃ, ὑΠ|8 νὰν, ονεὺ δραϊηβί 
Ρυηδρυβ πὰ ἴῃ6 ἔουπίαϊη-σοα ἀ685865, γθγα ὑπαὶ 
5 ΡΠ γ᾽ 5 βοδὺ 15 πη ὑποβα οἀκ-ἴγεθθ. Απαὰ 1 γοι 
θαῖ  5'πρ 85 γοῖ βδηρ ὑπαὺ ὅδὺ ἱπ ὑπΠ6 τηδίοῃ στ ἢ 
ΟΠγομηβ οὗ [Γργα, [Ἴ] ποὺ οὨἱῪ σταηῦ γοὰ [ῆγεα 
τ  ΚιηρΒ οὗ ἃ ὑπ ὺ σοδὺ ὑπαὺ ἔῸΥ 411 ΠΕΥ ὕνγο γουηρ 
γί ες. ἔνγο ρδὶ 15, θὰ Γ1] σίνε γοὰ ἃ ἥπε στεαὶ 
τ ΖΘΥ ἴο Ὀοοῦ, ψν 61} ϑεοουγεα νψὶτῇἢ συνεεὺ θθοϑναχ, δπα 
οὗ ὕνο ἴυρβ, Ὀγδπ-ϑρδη- πον δηα ὑΠ6 ϑῦδοῖκ οὗ {πΠε 
ΘΥΆΨΟΥ ὌΡΟΩ τὖ γεαῖ.; 

ΤῊς Ἰΐρ οὗ 1 16 βαηρεϑᾶ δρουῦ ψὶῦἢ οὐ] ηρ ἰνγ, 
ἷνγ γεακεα νυ ἃ οαβϑίἀοην σῇ ϊο ἢ σοθβ ὑν ϑυϊηρ 
ἃ Πα ὑνὶπΐηρ ἀηοησ ὑἢ6 ἰδᾶνεβ ἰπ {πα ρῥγάθ οἵ Πεὺ 
5 Πτοη {ταϊΐζασο. Απα νη ὑΠ18 θογάσσα ὑπουθ᾿ 5 
ἃ ὙΟΙΊΔ, ΔΒ] ΟπμΘα ἃ5. ἃ Οοα τϊρηῦ ἔϑηϊοη ΠΟΥ, 
Ἰαρρεα ἰπ ἃ τὸθε διῃᾶ ἃ βϑηοοᾶ δροὺυῦΐ ἤεὺ Πεϑα. 
Απα εἰδῃευ 5146 ἔπ6 ννοχῆδῃ ἃ ϑυναὶῃ ἢ ἔδυ ἀηα 
βουνηρ Ἰοοῖζθ, ἀπ παν Ραπᾶν ψογᾶβ ὑπ οπα ψἱτἢ 
ἐπε οὔμευ. Ὑεὺ ποὺ πεατὺ 15 ποὺ τουποῃθα Ὀγ δυρῃϊ 
ΠΟΥ 880; [ὉΓ πον ᾿ἐϊδ ἃ ἰδ ρῃῖηρσ ρσίδποθ ἴο {Π|18, 
Δ Πα Δ ποη ἃ Πδηαῆι] οὗ τεραγτὰ ἴο παῖ, πα ἴῸγ 41}} 
ὑπεῖγ γα πᾶνε θθθη 80 ἰοὴρς ΠΟΙ]ον ἔῸγ ἴονε οὗ 

“Ῥγδριιβ δηᾶ ὑῃ6 ἑοιπηϊαί-σοα ἀθεβθϑ᾽": οἵ οῖθθ ““Μαζου: 
ἃ οδννεᾶ τπτοοάθῃ οὔρ. ““ ( δββίοὴγ "ἢ: ὕπ Εν θυ] δύῃ, οΥ 
αο]άθη-Τυξύϑ. 

[1 



ΤΗΒ ΒΌΟΘΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΘ 

“ Ν ἈΝ τοῖς δὲ μετὰ γριπεύς τε γέρων πέτρα τε τέτυκται 
7 ΒΞῈῚ ΄ “ , 3 ῇ λεπράς, ἐφ᾽ ἃ σπεύδων μέγα δίκτυον ἐς βόλον 

ἕλκει 40 
« 7 ὰ Χ Ν » 3 ΄ ὁ πρέσβυς κάμνοντι τὸ καρτερὸν ἀνδρὶ ἐοικώς. 

’ 7 

φαίης κα γυίων νιν ὅσον σθένος ἐλλοπιεύειν' 
νῷ, ΟΝ Ἐ.. τἢ 7 2 ᾽ ΄ 7 ες ᾿ ὧδέ οἱ ῳδήκαντι κατ᾽ αὐχένα πάντοθεν ἶνες ; 

Ν Ὰ ἵ 
καὶ πολιῷ περ ἐόντι, τὸ δὲ σθένος ἄξιον ἅβας. 

Χλ., Ὁ { » ς , , [ τυτθὸν δ᾽ ὅσσον ἄπωθεν ἁλιτρύτοιο γέροντος 
πυρναίαις σταφυλαῖσι καλὸν βέβριθεν ἀλωά, 

Ν 2 , ἴω »-“ τὰν ὀλίγος τίς κῶρος ἐφ᾽ αἱμασιαῖσι φυλάσσει 
7 ἥμενος" ἀμφὶ δέ νιν δύ᾽ ἀλώπεκες, ἃ μὲν ἀν᾽ ὄρχως 

Ὁ) 7 Σ 

φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον, ἃ δ᾽ ἐπὶ πήρᾳ 
, ὃ ῇ 4 Ν ὔ » ᾿ ᾽ -“ πάντα δόλον τεύχοισα τὸ παιδίον οὐ πρὶν ἀνησεῖν δ0. 

Ν 3 “ 

φατὶ πρὶν ἢ ᾿κρατίσδον ' ἐπὶ ξηροῖσι καθίξῃ. 
Β:. τὰ ΝΎ ΨΊΟΝἷΥ 7] Ν , » 7ὔ αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀνθερίκοισι καλὰν πλέκει ἀκριδοθήραν 

, ᾽ , ΄ ε » σχοίνῳ ἐφαρμόσδων: μέλεται δέ οἱ οὔτε τι 
7 πήρας 

Ε “ “ “ Ν , “ οὔτε φυτῶν τοσσῆνον, ὅσον περὶ πλέγματι γαθεῖ. 
[2] ἈΝ, 3 7 Α ς Ν Ψ 

παντᾷ δ᾽ ἀμφὶ δέπας περιπέπταται ὑγρὸς ἄκανθος, 
ψ ΄ὕ 9 7 7 ζ ΤΑΝ ; 

αἰολίχον θάημα "" τέρας κέ τυ θυμὸν ἀτύξαι. 
“ Ἁ δεν θ Υ ΚὯ ὃ ,ὔ 3 53 " 3 ἐδ 

τῶ μὲν ἐγὼ πορθμῆϊ ἹΚαλυδνίῳ 5 αἶγά τ᾽ ἔδωκα 
ὦνον καὶ τυρόεντα μέγαν λευκοῖο γάλακτος" 

1 ἢ (ἀγκρατίσδον ἘΠ, οἵ, ϑ'υἱάαθ ἀκρατίζω: Π158 ἀκράτιστον 
(Θο ο ὼ αἰδὸ ἀκρατισμόν), ὙΈΏΪΟΝ Ββοηθ θαϊΐοσβ Ὄχρί δίῃ 
“111 6 ἢᾶνθ ψυθοκθα (ον βϑΐθὶν ἀοοϊτοα) ὑμ6 Ὀγέδικζαβῦ ᾿ 
2 αἰολίχον Β0}0]., οἵ, αἰόλος, πυρρός, πυρρίχος (4. 20) : ΒοΠο]. 
δῖ5θο σὶρ Ηδβυομῖαβ. αἰολικόν : τὴ88 αἰπολικόν θάημα 
Ὑ1διηονν2- ΜΟΘΙ]ΘΠἀοΓΗ͂, οὗ. Απέ. . 9. 101, Αὐβοῃ. ᾿ρίβέ. 
14. 38, βυοῆ. : Πη85 τι θάημα 8. πορθμῆι Καλυδνίῳ 5000]. : 
5000]. αἰδὸ υγἱῦ Γη85 πορθμεῖ Καλυδωνίῳ 

ΤᾺ 



ΤΗΚΟΟΘΕΙΤΌΒ Ι, 39---8 

δῦ, ὕΠ6Υ βρεηα ὑπϑῖν Ἰδοῦ ἴῃ ναΐῃ. Βεϑίάθϑ {Π686 
ὑΠ6γθ 5 ἃπ οἷα ἤβῃευ στουσῃῦ οὐδ πᾶ ἃ τυρρσεα 
ἸΌΘΚ, δηα ἔπούα βίαπαάβ σδίευ σαϊμουίηρ ἃρ ἢΐδ 
αύθαῦ ποὺ [Ὁ ἃ οδδὺ νι ἃ τἱρηῦ σοοά ψ1}} {Κα 
ὑη6 ἐπαῦ ὑ01}5 τηϊσηῦ ἀμ τηδΐῃ. Ὗοι νου] 5ὰν ὑπαὶ 
τϑ νγϑηῦ ἀρουΐ Πὶ5 ἤβϊηρ νυν τ} 411 ἴῃ βγθηρθῃ ο᾽5 
᾿πη 5, 80 βἴϑηβ Ἔν ΕΥῪ βίπανν ἴῃ ἢϊδ ΠΘΟΚ, ΤῸ 411] Ηϊ5 
ΒΊΟΥ Παῖγβ, ρυϊεα ἀπα 5] ]θη ; ΓῸΓ ἢΐ5. βίγαηρίῃ ἰβ 
1Π6 βίγεησίῃ οἵ γουτΐῃ. 

ς Ἀπᾶ ραΐ ἃ [{{]16 τειηονεαᾶ ἔοτη τηδβίεν  εαύῃοιυ- 
θϑαὺ ὑπουεβ ἃ νἱπουαταὰ ψ.6}} Ἰαάθῃ σι οἰ αδύθυϑ 
γϑα ἴο {πε στἱρεπίηρ, ἃπα ἃ [1{{|16 δα βεαϊεα νναΐοῃ- 
ἱῃρ ὡροὴ ἐπθῸ μεᾶρθβ. Αμπᾶ οὐ εἰμεν 5146 οἵ 
ΐτη ὕνγο ἴοχεϑ ; ὑπῖβ8 ὑϑῆρεθ ἴο δῃά το δ᾽]οὴρ ὑΠ6 
ΤΌΥΒ ἃ πα ἈΠ ἴδυ5 411 0} σγᾶρεβ ἃ5. 6 τεδᾶν ἴου 
οαὐπρ,, γν Π116 ὑπαὺ βεὐθυ 411 ἢϊβ συ πηϊηρ' αὖ {πε 18 4᾽5 
να] ]εῦ, ἀπ νον πῈ ψ}1}} ποῦ Ἰοὺ τη 6 6111] 6 Πᾶνθ 
βαὺ ἢ Ὀγεακίηρ ἢῖ5 ἕαϑὺ ἢ θὰ ΡοοΥ νἱοῦαα]5. ἴο 
ἢ15 ἀνῖηκ. Απα 411 ἴῃς {ἰπηα [Π6 χοἰ πη’ 5 σοῦ 5[δι- 
ἤονγει- βία! κα ἀ- ρ] αὐτί ἴο ἃ γεεᾶ ἔου ἴο τηδκε Πΐτη ἃ 
Ργαῦςν οἷ Ὸν Ἰοοιβίβ, ἃΠα οᾶγ 65 ΠΘΥΘΙ 850 Π.00}}, ποὺ 
ἢ, ἴον Πὶβ ννδ]]οῦ οὐ᾽ εἶθ ν'πθ5 δ. Π6 ἰδ]ςθϑ ρ]θαβαγα ἴῃ 
ἢϊβ ρἰαδιίησ. Απα ἔοι δῃ 6πα, ππᾶὺκ γοι, Βργθδά 81] 
ἀθουῦ {πΠ6 οὰρ ροεβ ἴῃ6 ᾿ἰββοῦὴ Ὀθδι᾽ 5-οοῦ, ἃ εἰρῃὺ 
νοῦ της βεοίησ 10 15 ὙΠ 6η ᾿Θᾶνα8 ; ̓05 ἃ 
ΤηΔΥν Θ]]ο8 ἡγοῦ, ᾿δνν}}} ἀμηὰζα γοῦν Ποαγῦ. 

Νονν ἔῸΓ ὑμαῦ οὰρ ἃ ἔδυγγγηδῃ οἵ (δ᾽ γτημιβ Παᾶ ἃ 
ϑοδὺ δπα ἃ ρα] ]δηὺ στοαῦ οἢ δ 656-Ἰοδῦ οἵ ᾿η6, πα πδνοὺ 

““ Βγθακίηρ ᾿ἷβ ἔαβῦ" : ὑμθ6 ομίοξ ἔθραύυσα οἵ ἃ ΟὙθοῖκ 
Ὀγθακίαδῦ, ἃ8 ὕπη8 ψογὰ ἀκρατίζω 5ῆονδ5, νγᾶβ ἀητηϊχοα ψψ1η6 ; 
018, Ὀθὶηρ ἰπ ἃ Ὀοὐύὑ]6, ὑπ ἴοχ, θνθὴ ᾿ξ πθ νη ἰῦ, οου]α ποὶ 
οχρϑοῦ ἴο σοῦ αὖ, Οὐδ᾽ πὰ 15 8 ἸΒία μα πθδᾶν (8. 

: 3 



ΤῊΝ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘΒ 

7 ’, “ὉὌἭ ἃ 7 “-“ οὐδέ τί πω ποτὶ χεῖλος ἐμὸν θίγεν, ἀλλ᾽ ἔτι κεῖται 
“ ὔ ἄχραντον. τῷ κά τυ μάλα πρόφρων ἀρεσαίμαν, 

» Ἀ ,, ᾿ 3 Ψ,, “ ᾿ο Ἂ’ αἴκα μοι τὺ φίλος τὸν ἐφίμερον ὕμνον ἀείσης. 
᾽ 

κοὔ τί τυ κερτομέω. πόταγ᾽ ὠγαθέ: τὰν γὰρ ἀοιδὰν 
,, , 

οὔ τί πᾳ εἰς ᾿Αἴδαν γε τὸν ἐκλελάθοντα φυλαξεῖς; 

ΘΥΡΣῚΣ 

ἼἌρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Θύρσις ὅδ᾽ ὡξ Αἴτνας, καὶ Θύρσιδος ἁδέα φωνά. 
“Ὁ ᾽ 8΄'..2 Φ ᾽ Ὁ ΄ » ,ὔ “Ὁ 

πᾷ ποκ ἄρ᾽ ἦσθ᾽, ὅκα Δάφνις ἐτάκετο, πᾷ ποκα 

Νύμφαι; 

ἢ κατὰ ἸΠηνειῶ καλὰ τέμπεα, ἢ κατὰ Πίνδω; 
᾽ Ν ὃ} ἴα 7] Φῃ » .- δ. 7 οὐ γὰρ δὴ ποταμοῖο μέγαν ῥόον εἴχετ᾽ ᾿Ανάπω, 

οὐδ᾽ Αἴτνας σκοπιάν, οὐδ᾽ "Ακιδος ἱερὸν ὕδωρ. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίχαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
τῆνον μὰν θῶες, τῆνον λύκοι ὠρύσαντο, 

“ 2 - , 5, , τῆνον χὠκ δρυμοῖο λέων ἔκλαυσε θανόντα. 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

πολλαί οἱ πὰρ ποσσὶ βόες, πολλοὶ δέ τε ταῦροι, 

πολλαὶ δὲ δαμάλαι καὶ πόρτιες ὠδύραντο. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

ἣἢνθ᾽ Ἑρμᾶς πράτιστος ἀπ᾽ ὥὦρεος, εἶπε δέ" “ Δάφνι, 

τίς τυ κατατρύχει; τίνος ὠγαθὲ τόσσον ἔρασαι;᾽ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. ᾿ ἀὐυδμὐδέϊνων. δοινκι ς ναΐω σι. 



ΤΗΞΟΟΘΒΕΙΤΙΙΒ 1, ς9-}9 

γεῦ Παίἢ τ ᾿ουο δα τὴν Ιἱρ ; 1Ὁ 501} 1165 ἀμῃδη 56} 16 
Ὀν. Ὑεῦ τἱρηῦ ψϑϊοοτηα ἴο 10 τὸ ἔπου, [δ ΕΚ ἃ σοοῦ 
ἔθ! ]ονν που 1 βἰπρ της ὑπαῦ ρ]δαβίησ δΔηα ἀο6] σ Ὁ] 
βΒοηρ. Νδυ, ποὺ 5ο; 1 δὴ ἴῃ τἱρηῦ δαυπθϑῦ. Το, 
σοοα ἔποπα; βυσα ποὺ νν]δ ποῦ θ6 Πποαναϊηρ ὑπαὶ 
50ηρ ἃραϊηδὺ ὑποι 6 ̓ δῦ σοηθ ΘΓ 4}}5 Τογροῦ ὃ 

ΤΗΥ ΗΒ18 (Β] 65) 

(ὐοιριίγῃ-ΟΉΡ, δἴπιο᾽ οοτγίγ -ϑοηρ, δτυσοί Μηιδ65. 
᾿ΤΙ5 ΤἬγτϑίβ βίηρβ, οἵ Εζηδ, ἃπα ἃ γάτα ϑυγεαῦ νοΐοςε 

Βαῦἢ Πα. 
ὙΠ οτα γαῖα γε, Ν Ωρ 58, θη λαρΠπῖβ. ρῥἱποα ἢ γε 

ΝΥΡἢ5, Ὁ ἤεγα σοῦ γεν 
γαβ 1 Ῥεποίυβ᾽ ργοῦςν νὰ]θ, οὐ ΡΙ πα ιβ᾽ ρΊ θη ἢ ᾿ὑνγᾶβ 

ΠΘΥΘΙ 
ἈΑπάραϑ᾽ Ποοα ποῖ Εἴπε᾽ 5 Ρἰκ 6 ΠΟΥ Διοἰβ᾽ ΠΟΙῪ στίνου. 

(οιμρἰγυ-δοΉρ᾽, δἴηρ' σοιωιέγ-0η9,, δτυθοί Μιδ6:. 
ΟΜ ΏΘη ἸΔρμπὶς αἸοα {πῸ ἔοχεβ ννα]δαὰ δηα ἐπε 

γον 5 ὕπο υ ναὶ] δα [1}] βου, 
ΤΠῈῈ Ἰίοη ἔτοσὰ ὑπ σγεθηνοοα ψερῦ θη ΡΠ Ϊς 

γγἃ8. ΠΟ ΤΠΟΥ6. 
(Οὐοιριέγμ-50Ὴ ;, δῖπι σομλέγῃ-δοη. 9, δυθεί Μίι865. 

Ὁ τδῆν πε ἰυδῦν βύθοιβ αὖ ἢ15 δεῖ, ἃπα τηϑηὴν ἐπε 
ΒΘ θυ 5 5] 11, 

Μδὴν ὑπ6 οαϊναβ πα την ὑπε Κίπα ὑμαῦ τηδᾶ δ ὑπεὶν 
τηοδῃ ἔῸΥ Ὠΐπη. 
(οπμηέγῃ-δοη5, δηΡ οοιριέγ- 80, δτυθοί Λιιδ65. 

δα Ηδυτη68 ἢγβῦ, τόση ὑΠ6 ἢ1|15 ἀνγὰν, δῃηᾶ εαἰᾷ “Ὁ 
Πρ ηΐ5, {6]], 

ὙΠΟ θ᾽ Ὁ ὑπαῖ ἐταύζε ἢ ἔπε, τὴν 50 ἢ ψ Ποῖ Ἰονοβὺ 
ἴπου 50 ψν6}} ἢ" 
(ομηίγῳ-δοησ, δἴηρ᾽ οομη γι -ϑοηΡ,, δτυθοέ Μιδ65. 

“ Ῥρηρίαβ, Ῥιηάτι᾽" : ἃ τἶνϑὺ δηα ἃ τηοιπίϑϊη ἴῃ ΤἬΏΘββαΙ νυ. 
"ΓΑ ΏΒΡΙΙΒ, Δοἷ5᾽ : ΥἸΥΘΥΒ οὗ ΒΊΟΥ, 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΠΙΟ ῬΡΟΕΤΘΒ 

᾿ Ἂ 

ἦνθον τοὶ βοῦται, τοὶ ποιμένες, ᾧπόλοι ἦνθον" 
΄ 3 ζ ψ ΄ 3 ᾿ ΣΝ ν ὁ 

πάντες ἀνηρώτευν, τί πάθοι κακόν. ἦνθ᾽ ὁ ἸΤρίηπος 

κῆφα: “Δάφνι τάλαν, τί νυ τάκεαι; ἃ δὲ τὲ 
κώρα 

΄ }} Ἁ , ΄ »ικν Ἂν, - 

πάσας ἀνὰ κράνας, πάντ᾽ ἄλσεα ποσσὶ φορεῖτα----- 
- - , ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ 

ἀοιδᾶς---- 
, 3 4. ΄ , " Ἀ ᾽ 7 2 ᾿ ζάτεισ᾽- ἃ δύσερώς τις ἄγαν καὶ ἀμήχανος ἐσσί. 

΄ Ν 7 - 2 411 Ὁ . ΕΟ, βούτας μὲν ἐλέγευ, νῦν δ᾽ αἰπόλῳ ἀνδρὶ ἐοίκας" 

πόλος ὅκκ᾽ ἐσορῇ τὰς μηκάδας οἷα βατεῦνται : ρῇ τὰς μη ᾿ 
7 2 , “ 3 ΄ ΕΝ ΨΥ τάκεται ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ τράγος αὐτὸς ἔγεντο.--- 

“ - , ΝΥ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι φίλαι ἄρχετ᾽ 

ἀοιδᾶς--- 
Ἄ - καὶ τὺ δ᾽ ἐπεί κ᾿ ἐσορῇς τὰς παρθένος οἷα γελᾶντι, 

΄ ᾽ , Ὡ 3 Χ “Ὁ τς 3 τάκεαι ὀφθαλμώς, ὅτι οὐ μετὰ ταῖσι χορεύεις. 
Ἀ τὼς δ᾽ οὐδὲν ποτελέξαθ᾽ ὁ βουκόλος, ἀλλὰ τὸν 

αὐτῶ 
᾽ Χ " ΔΕ ΄ , ἄνυε πικρὸν ἔρωτα, καὶ ἐς τέλος ἄνυε Μοίρας. 

[ω “ Υ̓͂ :ὰν,». “Ὁ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 
- 7 ἦνθέ γε μὰν ἁδεῖα καὶ ἁ Κύπρις γελάοισα, 

ἈΝ Ν ΨΥ 

λάθρη μὲν γελάοισα, βαρὺν δ᾽ ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα, 
, 

κεἶῖπε' “τύ θην τὸν "Ἔρωτα κατεύχεο Δάφνι 

λυγιξεῖν' 

1 σὲ ΨΥ} ἔγοῃῃ Τδὰν. 32, 10 πὰ Ῥαγὶβ, 2832: οὔμϑθι [158 
γε, τοι, τι 

τ6 

90 



ΤΗΚΟΟΘΕΙΤΙΒ 1, 80-9} 

1πὲ πεεΐμογθ. οᾶτηθ, 6 Θῃ ρ δ γἀβ. οᾶτηθ, δηα {ΠπῈ 
ος φοδίπογαβ μη Ὀ65166, 

ΑἸΙ δίῃ ἴο ᾿δὰν ψνῃδὺ αἰ] ἃ ἢϊμ ; Ῥυϊάριι5. οδῃηθ δηάᾶ 
οὐδα 

ἢν Ρεαὶς ἃπᾶ ρἷπθ, ἀΠΔΡΡΥ ψὶρηῦ, θη ἴποι 
τηϊσηῃϊεβὺ θεὰ ἃ ὑυϊά6 9" 

“ ἘῸΣ ὑπαυδ᾿ 5 ΠΟΙ οοα ΠΟΙ νναῦευ θαΐ Παΐῃ βθθὴ Πδὺ 
Τοούϑίερϑβ ἤεε--- 
Οὐοιωινέγῃ-5οη, δῖηιρ' σοιριέγῳ-80η 9, δηυεεί Δῆι566--- 

““ [ὴ βϑᾶγοῇῃ θ᾽ ῃ66. Οὐ ἃ ἴοο!-ἰπ-ἰονε δῃπὰ ἃ ἔδε 6 15 
Βεῖο, ρεσάγε ! 

“ Νραϊδεγά, ἔουβοοΐῃ ὃ ̓δἰ8 ροδύμῃεγα πονν, οὐ ᾿ἴδι τ, 15 
{κα ἴο Ὀ6 ; 

ἐκ Βδη ρσοδίμογα ἴῃ μα ταὐεηρ- πχα ὑΠ6 βκίρρίηρ 
κι ἀοὺῃ βοδῃ, 

“ΗΠ δγα ρσουβ βοῖῃ, ἢϊβ εγε φίονυνβ 584, θεοδιβε ἢ δ᾽ 5 
ῬΟΙ ἃ ΤηΔῈ :-- 
(ὐοιμιίγῃ-δοη9᾽, δῖπισ οοπρἐγ,-50Ή} 9, δ᾽υεεὲ Μι666--- 

“50 γοὰ, δὴ γα 566 ἢ 6 15565 Ιδὰρ ἴηρ' ἴῃ σὰν υἱόϊ, 
“ Υ̓ΟῸΡ οΥα ο,ΟΥν 5 80ΐὉ, γοῦν ΕΥΘ ρυοννβ 586, θεοδι86 

γοῦ 5Πᾶγ6 [Ὁ ποῖ. 
Βιιῦ πονεῦ ἃ ψογὰ βαϊὰ ῃ6 ροοῦ ποαϊμέγα, ἴον: ἃ 

θιοσ ἴον θᾶστα Βα; 
Ἀπᾶ Πα θᾶγε ἰῦ νν68}}, ἃ5. 1 514}1 611, ἕο ὑπ εμᾶ {ὑπαὶ 

ο ανγ885 ἴο Ἀ6. 

(ὐοιηέγῳ- 50 η. 5, ΠΟΥ σΟτμγιγ.-80Ὴ, ψ6 ἤιιδε5. 
Βυῦ διὰ ἐπε Ουρυίδη οδῖηὴθ πὶ ἴο, πα ϑιϊ δα οἢ 

Βίτη []] σνεεὶγ.--- 
Ἐὸν ὑπουρἢ 516 ἔλίη νου] ἔοσίθυ σαί, 5.6 οοὰ ἢ ποὺ 

σἤοοβα Ραΐ 51η116-- ' 
Ἀπα οτἱεαὰ “ΑΠ, Ὀγασσατῦ Ὀδρἢΐβ, ὑπᾶῦ πυομ]άϑὶ 
ες ἤδγον [ον 50 ἔοαΐ!ν 

17 



(ἢ 

ΤῊΗΒΕ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ἣρ᾽ οὐκ αὐτὸς "Ἔρωτος ὑπ᾽ ἀργαλέω ἐλυγίχθης; ἢ 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀσ δᾶς. 

τὰν δ᾽ ἄρα χὠ Δάφνις ποταμείβετο" “ Κ' 
βαρεῖα, 

Κύπρι νεμεσσατά, Κύπρι θνατοῖσιν ἀπεχθῆής, 

ἤδη γὰρ φράσδῃ πάνθ᾽ ἅλιον ἄμμι δεδυκεῖν; 
Δάφνις κὴν ᾿Αἴδα κακὸν ἔσσεται ἄλγος "Ερωτι---- ἢ 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχε 

ἀοιδᾶς--- ϊ 

οὐ! λέγεται τὰν Κύπριν ὁ βουκόλος; ἕρπε ποτ᾽ 
᾿ ϊδαν, 

ἕρπε ποτ᾽ ᾿Αγχίσαν. τηνεῖ δρύες ἠδὲ 5 κύπειρος, 

αἱ δὲ 5 καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνφαε μέλισσαι. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ ̓ ἀοιδᾶς. 

ὡράταξ χὥδωνις, ἐπεὶ καὶ μῆλα νομεύει 
καὶ πτῶκας βάλλει καὶ θηρία πάντα διώκει. 

αὗτις ὅπως στασῇ Διομήδεος ἄσσον ἰοῖσα, 
καὶ λέγε: τὸν βούταν νικῶ Δάφνιν, ἀλλὰ 

μοι. 

ἄρχετε ἀρήδρα τ ημτδ: Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ' 

ὦ λύκοι, ὦ θῶες, ὦ ἀν᾽ ὥρεα φνάβες ὅ ἄρκτος 
χαίρεθ᾽- ὁ βουκόλος ὕμμιν ἐγὼ ΠΛΈΘΕΙΣ οὐκέ 

ὕλαν, 

1 οὐ ἀταρῖθ: τ155 δηα 5000]. οὗ δ ἀραῖηϑέ {8 ἀϊαϊθοῦ “ἢ. 
1] ἔγοτη Ῥ]αὐδγο : Πη88 ὧδε 3 αἱ δὲ 1] ἔγοῃῃ ῬΙαδε 
ΠΗ8 ὧδε 

τι 



ΤΗΚΟΟΘΕΙΤΙΘ 1, οϑ-ττό 

“ὙΠου᾽ τὸ ἐπγοντι, τηθὺ πίη, ὑμυβοὶ οὗ Τονες. 50 
φυίθνοῦβ σα ]]16.᾿ 
(Οὐοκπγέγῳ- 50Ὴ 5, ὭΊΟΥ 6 σον -δοη σ, ψ6 Δτιδ65. 

Τῆοη ουὐὖὐ Πα βρᾶᾷκε; “00 Ογρυῖὶβ οὔτε], Ογρυῖβ 
γϑηροία] γεῖῦ, 

ἐξ Ογρυῖβ μαϊθα οὗ 411 ἤδϑῃ ! ὉΠ1η]κ᾽ δῦ 411 τὴν δὰ ΡῈ 
βεὺ 

ΤΟ 1611 {πδὸ ὄνθὴ Ἰηοηρ ὑῃ6 ἀοδα 1) ΡΠ ηΐ8. 584} 
νοῦ ὑπΠ66 1]] :--. 
(ὐοιμιέγῳ-δοηρ, πιοῦα οομηίγη- δον, ψ6 Λἤιιδ68--- 

ἜΜ Θη (ας οἵ Ογρυῖβ δπᾶ ἴΠ6 Ηϊπα ; Ὀδροόπα ἴο [ἀ8 
ΒΠ]]}, 

τ ΒΕΡΌΠΕ ἴο πα ΑΠΟἢΐβ65; δυγα ὑεδαβίγανν ὑπδγα 
ἀοῖῃ τῃγῖνα 

Π Απα ἔπε οὐκιῖγεεβ δηὰ ργεύίυ θ6 65 411] Πιαπημλΐηρ 
αὖ {πε ἢἴνο. 
(Οὐοπηίν- δοΉ, φιοῦῈ σομηίγῃ-δοησ, γ6 Λιιδ65. 

τ Αβοηΐβ ἴοο ἰδ τὶρε ἴο νου, ἔῸγ δ᾽ δε πᾶβ ἢῖβ. 5Π66ρ ο᾽ 
{Π6 δὰ 

 Απᾷ βῃοοῦβ πῸ Βᾶγα δηά δ-᾿νὰηὐηρ' σὍ65. οὗ 411 {Πε 
θεαϑὶβ ὕπο γα Ἀ6. 

(ὐοιιπίγῃ-δΟῊΡ, ΤΟΥ͂Θ ΟΟμ)γ,- 0. 5, ψ6 Μιηδες. 

ΓΑΠμα ἔπεη []ὰ Πᾶνα πθεὲ ἴἰακε ὑῃγ βίαπά Ὀγ 
Πϊοιηδα, δπα 58 0 

ΠΕ οἷον τΠ6 ποαύμοτα δρηΐβ; ἤρῃδ τα ἐποὶ 
ἰο-ἀἀγ. 

Οὐοιριέγυ-ϑοῊΡ᾽, ῬιΟΥῈ σοι ίγῳ-ϑοΉρ, γε Μιδοο. 
“ Βαυὺ ᾿ἐ15 γγο] ἔαγεν 6}} δηα ἴοχ ἴδγεν ε]}] ἀπ "δᾶ 

οὐ ὕπ6 τηοπηΐαίῃ θη, 
ΦὙΥ̓ΟῸΣ ποδῦμογα ἴδγα, γοῦν Δρῃηΐβ ἀ6αγ, γε] 

ὭΘΥΘΙ 566 ΔΡΈΏ, 

10 



ΤῊΗΒ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΒ " 

οὐκέτ᾽ ἀνὰ δρυμώς, οὐκ ἄλσεα. χαῖρ᾽ ᾿Αρέθοισα ξ 
καὶ ποταμοί, τοὶ χεῖτε καλὸν κατὰ Θυμβρίδος ᾿ 

ὕδωρ. Ἶ 
ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ ΟΝ ὲ 

Δάφνις ἐγὼν ὅδε τῆνος ὁ τὰς βόας ὧδε νομεύων, 
Δάφνις ὁ τὼς ταύρως καὶ πόρτιας ὧδε ποτίσδων. 

ἄρχετε βουκολικᾶς Μοῖσαι πάλιν ἄρχετ᾽ ἀοιδᾶς. 

ὔ 
ὦ Πὰν Πάν, εἴτ᾽ ἐσσὶ κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Λυκαίω, 

εἴτε τύγ᾽ ἀμφιπολεῖς μέγα Μαίναλον, ἔνθ᾽ ἐπὶ 
νᾶσον 

ς “Ὁ τὰν Σικελάν, Ἑλίκας δὲ λίπε ῥίον αἰπύ τε σᾶμα 
τῆνο Λυκαονίδαο, τὸ καὶ μακάρεσσιν ἀγητόν. 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
᾿ θ᾽ Φ Ν ΄ὔ ὃ 7 “1 ΄ 

ἐνθ᾽ ὦναξ καὶ τάνδε φέρευ πακτοῖο ' μελίπνουν 
᾽ [ω ’ὔ Ἀ ζ Ν -“ « 7 ἐκ κηρῶ σύριγγα καλὰν περὶ χεῖλος ἑλικτάν' 
Αν Ν 3 Ν ς δι ὁ » Ὑ “ [τὰ » ἢ γὰρ ἐγὼν ὑπ᾽ ἔρωτος ἐς "᾿Αἴδος ἕλκομαι ἤδη. 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἔτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
“, ᾿] νῦν ἴα μὲν φορέοιτε βάτοι, φορέοιτε δ᾽ ἄκανθαι, 

ς Χ εἶ 7 4. ΓΑ ἢ ΄ νΨ, ἐδι ἃ δὲ καλὰ νάρκισσος ἐπ ἀρκεύθοισι κομάσαι: 
πάντα δ᾽ ἔναλλα" γένοιντο, καὶ ἃ πίτυς ὄχνας 

ἐνείκαι, ἐ ς 
Δάφνις ἐπεὶ θνάσκει,. ἐπ τὰς κύνας ὥλαφος 

ἕλκοι, 

1 φερευ πακτοῖο : ΒΟἢΟ]. δ͵δο φέρ᾽ εὐπάκτοιο 
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ΤΗΕΟΟΕΒΙΤΌΘΒΘ 1, ττὐῇ-ἰ35 

“ΒΥ οἷεπ πΠῸ τΏΟΥ6, ὈΥ σἰδάβ πὸ τποσθ. πᾶ ᾿ὑϊ5 
Ο ἔδγθνϑ) ἴο {π6ε, 

““ϑυγεοὺῦ Ατεΐμαβε, δηα 8ἃ]} ΡΓΘΕΙΥ νγαϊέβ ἄονῃ 
ΤἬγταΡΥ 5 νὰ]Ὲ ὑπαῦ δε ; 
Οὐοιιπέγψ-δοηρ', ὩΊΟΥ 6 οοτηπέγῃ-δοησ, γ6 Μιδος; 

“ ἘῸΥ ἐπῖ5, Ο {Π15 15. ὑπαὺ Παρ ηΐβ, γοῦν Κιπα ἴο βοΙά 
αἸὰ Ὀτίηρ, 

ἘΤΉΪ5 ᾶρμηΐθ Πα, δα βυγκ ἃπα δἴβθε. ἴο γι 
ἃ.- να ΥἹησ᾽. 
Οὐοιμείγῳ- 50. 0., ΠΊΟΥ͂Θ ΟΟτ ἐγ -δΟΉ 5, ψ6 Μιι565. 

“ς Απᾷ Ρδῃ, Ο Ῥδῃ, ψμϑῖμεῦ αὖ {5 πΠοὺν ὈΥ Γγοαο᾽ 5. 
τηοαηΐαῖπ- Ὁ 1] 6 

ΟΣ Μδεμηδὶ βῦθερ ὑῃγ ναΐοῃ μοι ΚΕΘΡ, Θομ6 αυνδΥ 
ἴο ὑῃς 5161] 1516, 

ἐΕ Οὐτὴ6 ναῦν ἔγομ ὑπ 6 Κη0}}] οὗ Η ε]!Ἰοὲ δπᾶ πε ἤονγα 
πῆρ ΠΙρ 1 ὑπὸ 168, 

“Τῆς μονα οὗ Γγοάοπ᾽ 5 οὨ1]α, [ῃ 6 μονα ὑπαὺ οάβ ἰπ 
μϑᾶν᾿ ἢ βῆνγα ; 
Οὐοιίγῳ-δοηρ, ἰθαὺθ σον -δοησ, ψ6 ῆμδος; 

“ (ομηθ, Μαβἴου, δῃηα ἴακα ὑΠ15 ργεϊῦν ρίρβ, ὑΠ18 ρὶρε 
οὗ Βοῦου Ὀγθδΐῃ, 

“ΟΥ̓ γχὰχ νι }} Κηϊ τουηα 1105 ἴο δῦ ; ἴῸΓ ἴον Π8]6ς 
τηέ ἴο τὴῦν ἀοδίϊι. 

Οὐοπηίγῳ-δοηρ, ἰθαυθ οοιιέγῳ-δοΉ, ψε Μιιδος. 
 Βρδν νἱοϊεῖβ ΠΟῪ γὰ8 δυῖθιβ, γε ὑμ]5ὺ] 685 νἱο]δὶβ 

ἴοο ; 

“ ΔΑ ΒΌΔΠΠΠν τᾶν δὴρ ὦ {Π6 1ππΐροθι, 8Δη6 4}1] ὑπίηρβ 
950 ἅ5κον ; 

“ς ῬΙπ6β ΤδΥ ουύῦον ἥρβθ πον ᾿ὨΔρΡἢΠπὶβ α165, Δπα Πἰπά 
ἴδδι πουῃά 1 586 ψ]]}], 

““ Ατούμυβδ ": ὑπ6 ξουιηύαϊη οὗ ὥυγϑοιβθ. ““" Ἠϑ]οὸ, Τγοδο 8 
οὨΠ]α "ἢ: ὑμ6 ὑοτρ5 οἵ Ἡο]οὸ δηἃ ΠΟΥ βοὴ ΑΥοδβ Ὑγ9 γ6 ἔδιηουιβ 
β'σῃηύβ οὗ Αγοδαϊὰ. 
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ΤΗΒ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 

᾽ ᾽ ͵ Ν ΄»“ ᾽ ὃ Ι͂ ὃ ὔ Φ 1 κὴξ ὀρέων τοὶ σκῶπες ἀηδόσι δηρίσαιντο᾽. 
λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 
᾽ Ν Υ̓͂ 5 3 [4 2 ᾽Α Ν ΒΨ ᾽ὔ χὠ μὲν τόσσ᾽ εἰπών ἀπεπαύσατο'" τὸν δ᾽ ᾿Αφροδίτα 

ἤθελ’ ἀνορθῶσαι' τά γε μὰν λίνα πάντα λελοίπει 
ἐκ Μοιρᾶν, χὠ Δάφνις ἔβα ῥόον. ἔκλυσε δίνα 

τὸν Μοίσαις φίλον ἄνδρα, τὸν οὐ Νύμφαισιν 
ἀπεχθῆ. 

λήγετε βουκολικᾶς Μοῖσαι ἴτε λήγετ᾽ ἀοιδᾶς. 

Ἁ , Ν ΄ [2 καὶ τὺ δίδου τὰν αἶγα τό τε σκύφος, ὥς κεν 

ἀμέλξας 

σπείσω ταῖς Μοίσαις. ὦ χαίρετε πολλάκι Μοῖσαι, 
,ὔ νον τ᾿ ΤΡ Ὰς δ᾽ Μ ὍΡς « “ὃ 2 “ χαίρετ᾽" ἐγὼ δ᾽ ὕμμιν καὶ ἐς ὕστερον ἅδιον ἀσῶ. 

ΑΙΠΟΛΟΣ 
᾿ΎΡΗΝ. [ὦ ἂν Ν Ι͂ ἍὍ , 

πλῆρές τοι μέλιτος τὸ καλὸν στόμα Θύρσι γένοιτο, 

πλῆρες δὲ σχαδόνων, καὶ ἀπ᾿ Αὐἰγίλω ἰσχάδα 
τρώγοις 

ἀδεῖαν, τέττιγος ἐπεὶ τύγα φέρτερον ἄδεις. 

ἠνίδε τοι τὸ δέπας" θᾶσαι φίλος, ὡς καλὸν ὄσδει" 
«ς “ , ᾿ ΑΝ Δ ἵ δ - 

Ὡρᾶν πεπλύσθαι νιν ἐπὶ κράναισι δοκησεῖς. 

ὧδ᾽ ἴθι Κισσαίθα, τὺ δ᾽ ἄμελγέ νιν. αἱ δὲ χίμαιραι, 

οὐ μὴ σκιρτασεῖτεδ, μὴ ὁ τράγος ὕμμιν ἀναστῇ. 

1 δηρίσαιντο ϑοΑ!Ίροῦ ἔσο  ογρ. ἤοῖ. 8. δ : τη85. γαρύσαιντο 
2. κεν : 1ὴ88 8150 νιν δ γῃβ5 σκιρτασῆτε 
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ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ 1, 136-152 

“Αμπᾷ {Π6 ϑυγεεῦ πἰσῃτηράϊε θ6 οαΐδαηρ ἰὐ πε 4416 
Ὀγ πε βουϊοῃ-ον] ἔγοση ὑπ ἢ1}}.᾿ 

Οὐοιιπίγῳ-δοηρ, ἰδαυς σοιμπέγῳ-ΟΉΡ, ψ6 δος. 
ΘΟ, νγοῦάβ βρᾶκε με, ἃπὰ δ βἰαγεα τη 511}} ; 

᾿ 8Ππ6 Ο, {πε Ιμονε-[Ι͂ᾶγε, Ὁ 
56 ψουἹᾶ ἔαίπ Πᾶνα ταϊβεα Πΐη ψἤοτα ἢς ἂν, Ὀυΐ 

ὑπαῦ οου]α πανεὺ θΕ. 
ον {πὸ ὑπγεδαᾶ νγὰβ βδρὰᾷπ δῃᾶ ἐπε ἄἀδγβ ψεῖε ἄοῃε 

δα ἸλΑρΡ ἢ πΐβ ροπα ἴο Πς Εἴνευ, 
Απα πε ΝυτΩρ θ᾽ σοοά {τἰοπα ἀπ {πῸ Μιδβ6β᾽ ἔδεγε 

γγὰ5 ὙΠ Θ]τηδα 1 ἴΠ6 ὙνΗ11]} [Ὁ ὄνϑυ. 
Οὐοιμιέγῳ-δοηρ, ἰδαυε οσοιγίγ-δοΉΡ, ψε ιιδοδ. 

ΤΠετα ; σῖνα τὴς ὑπε σοαὺ δηα ὑπ6 ἰδ καγα, τηδῃ :; 
δα {πες Μυβεβ 5Π4}} πᾶνε ἃ ᾿ἰραϊίοῃ οἵ Πδϑὺ ταϊϊκ. 
ἕδγε γοὰ ψ ]], γε Μιιθε5, δια ἃραΐῃ ἔδυ γοι ψῈ]], 
πα []] εἰδὴ βίπρ γοὺ ἃ βϑύεεῖευ βοηρ' ΔηοΠου ἄδΥ. 

ΘΟΑΤΗΕΕΡ 
Βε γοὺγ ἔφ τηουδῃ ἢΠ1ςἃ ἢ ΠοηδΥ ἃπα [ες 

Βοπουοορ, σοοά ΤΉγιϑίβ ; 6 γοὺγ δδίϊηρ οὗ {πε 
βυεεὺ ἢἤἥρβ οἵ Αδριϊυβ; [ῸΣΓ βγ6 γοὰ 5᾽ ΠΡῚ Πρ 5. 8ἃ5 
ἀεἸρ  }] 5 {πῸ οὐἹοϊκοὶ β Ομ Ρρίηρ ἴῃ βρυϊηρ. 
ΗεΥε᾽ 5 {Π6 οἂρ (ἑαζέπρ ἐξ ἤγοηι ἠϊς τυαἰ εἴ). ῬΥΔΥ τηᾶὺκ 
ον σοοᾶ 1Ὁ 51:16}15; γοι! Ἴ] 6 ὑπηκίησ Ὁ Παΐῃ Ὀθθὴ 
ὙΑ5Πη6α δὖ ὑΠς6 νν6}} οὐ [η6 ϑδαβδοθβ. Ηἰ που, Βγοόνη- 
ἴησ; δῃηᾷά χτκ Πού, γοῦ. Α ἔτος ἴο γοιν 5Κὶρ- 
Ρίῃρ, γε Κιάβ γοπάβυ, οὐ ἴῃς Ὀυοκροαῦ ψ1}} θῈ δἔξεν 
γου. 

“ΤῊ Είνοσ᾽" : Αοἤρθγοῃ, δ τἶνϑυ οὗ ΤΠ), 
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Π1.--ΤῊΗ ΒΡΕΙ,], 

ΤῊΙΒ. πιοποίοριιο, τυλίοὺ ργέδογυος ἐξ αἰἱαίορμο- τηνι ὃν 

α ἀπε οἠαγαοίον, οοηϑὶδίδ ΟἹ υο ρατίδ; ἴπ ἰδδ γε ἃ 

(ὐοαη οἱγί παριθὰ διηιαοίἠϊα 1 ἰαν5 α βγε-δροὶἑ ροπ ἀδν 

περίοοξξι ἰουθγ, ἐδ ψοιηρ αἰλίοίε 7])οἰρἠῖδ, ἀπά ἐπ ἐξα 

δοοοηπαί, τυλοπ ἤδν ηιαϊά σοοὸς ΟὐΓ ἰο δηιθαῦ ἐδ ἀδὴξδδ 

μροπ ἰδ ἰηίεί, σἤθ ἰεοἰΐδ ἐπα Μοοπ ἤοῦν ἐδ ἰουε τα 

νοῦ απὰ ἰοδί. 76 δοθης ἰδ ποέ ἔαν ἤγοηι ἐδ 

86α, αὐ ἃ ρίαοο τυἤεγε ἐΐγεα τοαὰς ηιθοέ τοϊθοιί 

ἐμθ οἱέψ, ἐθ6 τοιάδ ῥοίηρ δογάθνγοα τοῖξα ἰοηιδδ. λε 

Μοοη οἠηπδ ἴηι ἐπα δαοϊρτοιηαι, ἀπά ἴηι ἐλε ογοσγομπα ἐδ α 

τυαγδίάο δἤγθιο πὰ δίαίμιο ὁ. Ηφοαίε το α ἰἰέϊδ αἰΐαν 

δείογε τ. ἴσροη ἐμ αἰέαν, τη ἐδε 3γδέ ρατέ 97) ἐδ νἱξα, 

ἐλ ροοῦ σὶγί διιγηδ διιοοοδοϊυοίῳ δαγίοῃ-ηιδαὶ, δαψ-ἰθαυδ5, 

α τνασεη ρμρροί, απα δορὶ ὅγαη ; ποιΐ, ἐδ οοηοῖηρ 9 ἐδ 

Οοαάε55 ἠαυῖΐηρ ὅδοη ἠογαίαἀφαά δὃῳ ἐΐε ἀἰδίαπέ δαγλῖηρς οΥ 

ἄορς απὰ τυοἰοοηιθα τυἱδδι ἐμε ὀοαΐηρ 9} ὄγαϑδ, αγιϊά ἐΐδ 

λοῖψ δἱίοποε ἐμαὶ δοίολοης δῦ ργεϑόποθ διηιαθίδα ροιτιγο 

ἐλ ἰΔδαίδοι πὰ ρμίδ τρ ἤδν οἷς ργαψοῦ,; ἰαδέϊψ 5᾽6 

διγηδ ἐλ ἀογὺ πέρροπιαπος ἀπά ὦ ρίδοα 9 ἐδε Κγίηρε οἵ 

λδγ ἰουογ᾽ 5 οἰοαί. 7.6 ἱποαπέαϊξίοῃ τυμλοῖ δορίηδ απα ὁπαὶς 

1 516 ἰϑ ποῦ ἃ ῬΓοΟζθββίοηδὶ ΒΟΧΌΘΓΘ88, 566 1]. 91], 
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ΤΗΕΒΟΟΕΒΙΤΌΒ ΠΗ 

ἐλε ξοιιγ-ἰἧπα δίαπσα ἀευοίοα ἰο ἐμε διιγηῖηρ ὁ δαοῖ οὗ 

ἐλοδο ἐξπῖπρα, αδ τυοῖΐ ας ἐδ ἔσο οοπέγαϊ δίαηξας δοίοησίην 

ἐο ἐμα ποίῳ οἱίοηοο απὰ ἐδ ἰϊδαίϊοη, ἰδ αὐάγοδδθα ἰο ἐδε 

γιαρίο ἐοιιγ-δρολεα τυὐεοί τυἠϊοῖι δε ἐ ὅδανς ἐδ πάρι 9 ἐΐα 

ὀίγὰ ἐμαὲ τᾶς ογὶριίπαϊῃ δοιπά ἰο ϑμοῖ τυϊοοίς, ἀπά 

τυἠϊοῖι ἐς κορέ ἐπιγπΐηρ ὃψ διηιαοίλα ἐἠγοιρλοιέ ἐΐε νἱέδ. 

ἤγλθη Τ εδίψἰἷς τοϊἠάγανυς τοι ἐξα οοἰϊσοίοά αδἦθς ἴηι δα 

ἰϊδαίϊἑοηπ-δοτνί, δ πυλδίγεδε ὑδρῖηα ἤ6γ δοἰλίοφμῳ. 1 Πῖδ 

οοηδίδίς Οὗ το μαίυες, ἐμὲ βιγεέ ὁ τυλέοίι ἐδ αἰυϊά θά, ψ α 

γεζγαΐε αὐαγοοδοα ἰο ἐδδ ἰϊδίοπιησ ΜοοΉ, ὠιίο δίαηξας, αἰΐ, 

ὁαοθρέ ἐδ ἰαδί, οΓ υδ ἰΐπες ; δδη ἐπδίσαα! 97 ἐΐδ τογαΐι 

οοπῖος ἐδ οἰϊπιὰς ὁ ἐδ δίογῳ, ρεέ γί ἐπ ἔγυο ἰἤπιθ5, απὰ 

ἐλ δεοοπά πα δερίηδ, τυϊί ἐΐ5 ἑαίο 9" ἀθδογίίοη. Ϊ}π δὲ 

ἰαέίοεν μαϊ ἐδε αὔδεπος ο΄ ἐμ6 τεγαΐη τυϊέδι ἐἰ5 ἰψγῖο απὰ 

γογιαπίϊο ἀδδοοίαΐοηδ ἐδ τπίθηἰθά ἐο ἀοὶσλέθη ἐΐδ οοπίγαϑί 

ῥοίγυεοη ἐΐθπ απὰ ποῖν, δείυσθη ἐἤς {μίμθ55 οΓ 7ο ἀπά ἐξδε 

Θπιρέϊπε85 07 ἀδϑραῖγ. Τοιναγαά5 ἐμα οηὰ δοίᾳ οὐ ἐμ6 υγϑὶ 

απὰ ο7 ἐπε δεοοπα ραγίς οΓ ἐΐδ ροόηι ἐλογε 15 ἃ σμσροδίϊοη 

ἐμαὶ ϑδὲριαείμα οπίῳ ἀαζ δείϊουσε ἔπ ἰΐε οὔίοαοψ 977 ἤδν 

δρεῖϊ; 70γ δε ἐμγεαίεης ἐμαὶ 26 ἐξ {αϊϊδ ἐο ὀγίησ δαοῖ 

Πεἰρἠϊο᾽ ἰουε ἰο ἠδθγ, ροΐδοπ δἠαίί ργουδηέ ἠΐ8 δοδίοτυϊη 1 

εἰδειυλεγε. 
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Π.---ΦΑΡΜΑ ΚΕΥΤΡΙΑΙ. 

Πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θέστυλι. πᾷ δὲ τὰ 
ίλτρα; 

στέψον τὰν “κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ, 
ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταθύσομαι 

ἄνδρα, 
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὦ τάλας οὐδὲ ποθΐκει, 
οὐδ᾽ ἔγνω, πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές, 
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀ ἀνάρσιος. ἦρά. οἱ ἀλλᾷ 
οἴχετ ι ἔχων ὅ τ᾽ "ἔρως ταχινὰς φρένας ἅ τ᾽ 

᾿Αφροδίτα; 
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν 
αὔριον, ὥς νιν ἴδω καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ. 
νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταδήσομαι.Σ ἀλλὰ Σελάνα 
φαῖνε καλόν: τὶν γὰρ ποταείσομαι, ἅσυχε 

δαῖμον, 
τᾷ χθονίᾳ θ᾽ Ἑ κάτᾳ, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι 
ἐρχομέναν νεκύων ἀνὰ τήρία καὶ μέλαν αἷμα. 
χαῖρ᾽ ἝἙκάτα ̓ δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει 
φάρμακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα μήτε τι Κίρκας 
μήτε τι Μηδείας μήτε ξανδὰς Μεριμόδνο. 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν “ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
ἄλφιτά τοι πρᾶτον πυρὶ τάκεται" ἀλλ᾽ ἐπίπασσε 
Θεστυλί. δειλαία, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπότασαι; 

1 οἴχετ᾽ ἘΠ: 1858 ᾧχετ᾽ 2 καταδήσομαι ΤΟΡ : 155 
καταθύσομαι, ἔτοτῃ 1. δ ἅσυχε ἹΚΊΘΒΒΙ Ωρ : Τη88. ἅσυχα, 
ἴτοπι 1. 1007 
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11.--ῊΕΚ ΒΡΕΙ,, 

ΜΉΞΗΕ 816 Ὁ Ρὑᾶγ-]δανεϑὺ (οτηθ, ΤΠαβίν] δ; 
ΉΠΘΓΘ 816 ΤΥ Ιογν- ομδυτηβὺ (οηθ οὐονι τὴ6 {Π6 
Ρον] τ ὑπὸ οὐϑοη ἤοννου οὐ νοΟ] ; [ ψου]α [δ] 
πᾶν ὅπ ἢἔγθ- 506 }} ἴο την οὐ6] ἀθᾶν ὑπαῦ ἔου ὕνεϊνε 
ἄαγϑ Πα ποῦ 50 τη πο ἢ ἃ5 σοι ΔηΪρἢ τηθ, ὑπ6 ντοίςῃ, 
ΠΟΙ Κποννβ ποῦ νῃοῦμον 1 6 αἰΐνε οὐ ἀδθδᾶ, ΠδΥ ΠΟΥ 
Ἔνθ ῃ μαῖῃ ποοϊτεα ΠΡΟ τὴν ἀο01, ᾿Ρ]Δ 0 8}0]86 τηδῃ. 
Ι ναιταηῦ γε Ι͂ονα ἂπὰ {πε [ἂν Ὀ6 9ὍΠΘ ΔΔΥ 
ψ ἢ 5 ἔδαῦ ἔδπογ. [ἢ {Π6 τηουπίηρ [1] ἴο Τ τη ὔϑ᾽ 
56Π00] δΔηά 566 Ὠΐτη, Δη6α 851... ψῇῃαὺῦ 6 τηϑϑηβ ἴο τι56 
ΠῚ6 80; θαΐ, Ὁ το-πὶσηῦ, Γ]] ρα ὑΠ6 5061} οὐ ἢγε 
ΠΡΟΠ ΐπ,. 

50. 58ῃ1Ππ6 τὴη6 ἴα]7, ϑυνθοὺ Μοόοοη ; ἴον ἴο ὕπθθ, 5}}}} 
" Οοάάᾶδθθ, ἰβ ΤΥ βοηρ, ἴο ἔπδθε ἃἂπα {πα Ηδοδΐὲ 
ἸΠΘ Δ] ὙΠῸ τηᾶ 685 δὴ ὅπ ὙΠ ΠῈ]ρΡ5 ἴο 5ῃ 1 ν 6} ΟΠ 
ΘΙ σοίπρβ ἴο ἀηά ἔτο νγνῇδυε ἔπ 686 ἴοι θ6 δηᾶ {Π6 
τεα Ὀ]οοα 65. ΑἹ] [1] ἐο περ, ἀγοδα δηᾶ ἀνία] 
Ηδοδῦ "1 ρεϊηθα 850 θδὰῦ τ6 οορϑην ὑπαὺ ὑΠ15 
τηθα τοίη οὗ τὴν ταὰκίησ ρον ροΐεπὺ ἃ5. δὴν οἵ 
ΟἸτοθ᾿ 5 ΟΥ Μβάβδδ᾿ 5 οὐ Ρευϊηθα᾽ 5 οἵ πς φρο άθη Παΐν. 

Ῥγγψηθοῖ, τυγψηθοῖ, ἄγαῖυ ἐπι ἠλέλθγ. 
ΕἸγϑῦ θαυ] υ-τηδα] ἴο {πΠ6 θυγπίηρσ, Οὐομηθ, Τ᾽ ϑῦν δ ; 

ἴῃγονν ἰὸ οη. ΑἸδοῖκ, ροοὸῦ 001! ψῃῖῦπου ἃγα τἢγ 
υγὶ 5 σΌη6 ψνδηδουησῦ Γογα ἢ ἃ 1 Ὀδοομηα ἃ ὑπίηρ 
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ον ὦ 

ΤΗΕΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ῬΡΟΕΤΒ 

ἦρά γέ τοι μυσαρὰ καὶ τὶν ἐπίχαρμα τέτυγμαι; 
πάσσ᾽ ἅμα καὶ λέγε: “ταῦτα τὰ Δέλφιδος ὄστια 

πάσσω. 
3 Χ “ ΟΝ Ν “ Ν ΕΝ ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

ἡ 

Δέλφις ἔμ᾽ ἀνίασεν' ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Δέλφιδι δάφναν 
- ͵ὕἷ ἧς 

αἴθω: χὠς αὕτα λακεῖ μέγα κἀκπυρίσασα, 
τὶ , ἜΝ θ ἡδὲ δὸ ἴδ 5... κ᾿ 

ἐξαπίνας ᾿ ἅἄφθη κοὐδὲ σποδὸν εἴδομες αὐτᾶς, 
οὕτω τοι καὶ Δέλφις ἐνὶ φλογὶ σάρκ᾽ ἀμαθύνοι. 

3 ΚᾺ, Ἁ “ ψι στα ᾿ δῶ Ἁ 5 ὃ 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
“ ᾿ “ ἈΝ Α ΄, 

. ὡς τοῦτον τὸν κῶρον 5 ἐγὼ σὺν δαίμονι τάκω, 
ὡς τάκοιθ᾽ ὑπ’ ἔρωτος ὁ Μύνδιος αὐτίκα Δέλφις. 

“ ῇ ς 3 χὠς δινεῖθ᾽ ὅδε ῥόμβος ὁ χάλκεος ἐξ ᾿Αφροδίτας, 
ὡς τῆνος δινοῖτο ποθ᾽ ἁμετέραισι θύραισιν. 

3 ἕλ Ν - ΟΝ Χ δῶ Ν ᾿' ὃ 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
νῦν θυσῶ τὰ πίτυρα. τὺ δ᾽ "Αρτεμι καὶ τὸν ἐν 

“Αἰδα 
κινήσαις ἀδάμαντα καὶ εἴ τί περ ἀσφαλὲς ἄλλο. 

ἧ , 

Θεστυλί, ταὶ κύνες ἄμμιν ἀνὰ πτόλιν ὠρύονται. 
ἁ θεὸς ἐν τριόδοισι' τὸ χαλκέον ὡς τάχος ἄχει. 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
ἠνίδε σιγῇ μὲν πόντος, συγῶντε δ᾽ ἀῆται" 
ἁ δ᾽ ἐμὰ οὐ σιγῇ στέρνων ἔντοσθεν ἀνία, 

“ φ 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τήνῳ πᾶσα καταίθομαι, ὅς με τάλαιναν 
ἀντὶ γυναικὸς ἔθηκε κακὰν καὶ ἀπάρθενον εἶμεν. 

ο [ Ἂ Ν 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
, “ 

ἐς τρὶς ἀποσπένδω καὶ τρὶς τάδε, πότνια, φωνῶ" 
εἴτε γυνὰ τήνῳ παρακέκλιεται εἴτε καὶ ἀνήρ, 

1 κἀκπυρίσασα ἐξαπίνας πὶ. Μασ. διὰ Ἠάδη. (οὗ. αδιίη ϑέμα. 
Παῖ. Το. εἰ. 1907) : τηϑ5 καππυρίσασα (ΟΥ καπυρ.)ὴ κἠξαπίνας 
2 κῶρον ἘἸ, οἵ, ες. ΤΠεἰ. 8, ον. Τοα. 17, Ον. Ηόν. 6. 91 ; 
ΟΡ. ,,.. 4818. κόρον ἀϊστώσας πυρὶ ; 15. 120 : Ππη858 κηρόν, ἴγοτηα 
ὃι Β΄ο585 

2ὃ 

φαδδὴ ο: 
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«“ 

Ε --. 
ἫΝ 
“ἢ 

Ἃ 
ἐγ: ἃ 

““..2} 
Ν ᾿ 

τ ἃ - ὺ 
ΤᾺ 

ἄν. 
ον ἢ 
ῳ Ἃ 

ΤΗΕΒΟΟΕΙΤΌΒ ΠΠ, 209-44 

ἃ ΠΡ γ αὐτὰ {κὸ περ τηδὺ οὐἵονν ον ἢ Ομ, οἢ 
γι Π6 τηθϑ], ἅμα βὰν “ΤΠθθ6. θὲ 1) ε]ρ 15 ΟΠ 5 
ἴσον. 

Ἡγυηπεοῖ, τυγηηθοῖ, ἀγώυ ἤδη ἠδέλον. 
Α5 Πεῖρηϊβ μα Ὀγουρηῦ τὴθ ραΐῃ, 580 1 θυτη ἐπα 

ὈΔΥ ἀραϊηβὺ [6 ]Ρη15. Απα 85 ἰὉ οὐδοκ]θθ δπα {ῃ6 
Ιο ! 15 θυτηῦ βυσάθηϊν ἴο πουρηῦ ἀπα γα 566 ποῦ 50 
ΡΏΠΟΗ 85 πε δϑῇ οὗ 1Ὁ, εἰδὴ 80 ὈῈ [)ε]ρ 18 Ὀοάγ 
γν ] τη θα ἴῃ ἀποῦθοι ἢδηλ6. 

Ῥγγῳπεοῖ, τυγχηθοῖς, ἀἄσν ἔΐι ἠέλιον. 
Α5. ὑπὶ5. ρυρρεὺῦ τηοὶῖβ ἴοσ τὴς Ὀεΐογε Ηδβοδὺῦ, 

50 τη6]Ὁ νὴ Ἰἰονθ, ε᾽'θἢ 80 βρεεάϊν, 1 ε]ρ 5. οἵ 
Μγμπάυβ. Αμπὰ 85 {πΠ|8 γῆ 66] οἵ Ὀγδθ5 ὕπτπ5 ὈΥ στᾶσα 
οὗ Αρῃγοάϊξα, 80 ἔχη ἢ6 δηᾶ ἔστη ἀσαΐῃ ὈΘΙΌΓ 6 ΤΩ 
{ἢ 5014. 

Ῥγυυηθοῖ, τυγψρθοῖ, ἀγα δῖηι ἠέλιον. 
Νον ἴο πε ἤδηγεβ νυ ἐπα Ὀταη. Ο Αὐδϑυηΐϑ, δ5 

ἕπου τῆον οϑὺ ἔπ 6 δἀὐαπιδηΐ ὑμπαΐ ἰς5 αὖ ἐπ ἄοουν οἵ δίῃ, 
50 τηδγϑὺ ποι τον 411] εἶδε ὑπαῦ ἴθ ἀπηηόνδῦ]ο. 
Ηδκ, ᾿Παβῦν 8, μονα Π6 ἀορθ ΠΟΨ] ἴῃ ἐπθ ἔοννη. 
ϑιγα ἔηε Οἀοαάφβ5 15. αὖ ὑπθϑε. ογοβϑ-τοδάβ. Οἱοκ, 
υεδαὺ {πὸ ρδη. 

᾿υψηθοῖ, τυγηρθοῖς, ἀγανυ ἀΐηι ἀλθογ. 
1,9 ὕπετα ! πον να 5 δ0}}} δῃὰ νἱπᾶ 5. 5}}}}, 

ὑπο]. ΠΟ ΕῚ 501}} [Π6 ραΐηῃ ὑπμαὺ 15 ἴῃ τὴν Ὀγδαβὺ ; ἴὸυ 
Ι τὰ ἃ}} δῆτε ἴον. Ηΐτω, δῇγθ 4185} ἴου. ῃίτη ὑπαὶ μὰν 
Ἰηδἀθ π6 ΠῸ υγἱΐα δηᾶ ἰεῖθ τὴθ ἴο τὴῦ ϑῃδιηθ πὸ 
τηδ]α. : 

ἢνυψηθοῖ, τυγψηθοῖ, ἄγαν ἄτηι ἢλέλθν. 
ΤΗσίος ὑπ|5 ᾿ἰραϊϊοη 1 ροῦν, ὑμτῖοθ, 1ιαν, ἐπὶ8 

ΡΙΔΥ͂ΘΙ 1 88Υ: Ὀ6 ψοϊηδηῃ δὖ {5 ΒΟῸΣ ΟΥ̓τηδη) 5 

Μγπᾶσβ: ὦ ἴονγῃ οὗ Οατία, ορροβὶύβ Οοβ. “ΤΌΤ δηᾶ 
165. 68 Ὀθίουθ ΤΥ ὑμγθβμοϊα "ἢ : νγαϊθίηρ ὕο 6 ἰοὺ ἴῃ ; οὗ... 
1. 122. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΊΒ 

τόσσον ἔχοι λάθας, ὅσσον ποκὰ Θησέα φαντὶ 
ἐν Δίᾳ λασθῆμεν ἐὐπλοκάμω ᾿Αριάδνας. 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
ἱππομανὲς φυτόν ἐστι παρ᾽ ᾿Αρκάσι, τῷ δ᾽ ἐπὶ 

πᾶσαι 
καὶ πῶλοι μαίνονται ἀν᾽ ὦρεα καὶ θοαὶ ἵπποι. 
ὡς καὶ Δέλφιν ἴδοιμι, καὶ ἐς τόδε δῶμα περάσαι δ0 
μαινομένῳ ἴκελος λυπαρᾶς ἔκτοσθε παλαίστρας. 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
τοῦτ᾽ ἀπὸ τᾶς χλαίνας τὸ κράσπεδον ὥλεσε 

Δέλφις, 
ὡγὼ νῦν τίλλοισα κατ᾽ ἀγρίῳ ἐν πυρὺὴ βάλλω. 
αἰαῖ Ἔρως ἀνιαρέ, τί μευ μέλαν ἐκ χροὸς αἷμα 
ἐμφὺς ὡς λεμνᾶτις ἅπαν ἐκ βδέλλα πέπωκας; 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 
σαύραν τοι τρίψασα κακὸν ποτὸν αὔριον οἰσῶ. 
Θεστυλί, νῦν δὲ λαβοῖσα τὺ τὰ θρόνα ταῦθ᾽ 

ὑπόμαξον 
τᾶς τήνω φλιᾶς καθ᾽ ὑπέρτερον ἃς ἔτι καὶ νύξ, τς 80 
καὶ λέγ᾽ ἐπιφθύζξοισα" “τὰ “Δέλφιδος ὄ ὄστια μάσσω."" 60 

ἰυγξ, ἕλκε τὺ τῆνον ἐμὸν ποτὶ δῶμα τὸν ἄνδρα. 

νῦν δὴ μώνα ἐοῖσα πόθεν τὸν ἔρωτα δακρύσω; 
τηνῶθ᾽ ἀρξεῦμαι,3 τίς μοι κακὸν ἄγαγε τοῦτο. 

ἦνθ᾽ ἁ τηὐβούλοιο καναφόρος ἄμμιν ᾿Αναξὼ 
ἄλσος ἐς ̓ Αρτέμιδος, τῷ δὴ πύκα 4 πολλὰ μὲν ἄλλα 
θηρία πομπεύεσκε περισταδόν, ἐ ἐν δὲ λέαινα. 

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

1 νύξ ΒΌΆΘΟΠΘΙΘΥ : Π1Β8 νῦν 5. μάσσω ΑΒϊνναγαῦ: πη88 πάσσω,.. 
ἔγοχῃ 1. 2] 9. τηνῶθ᾽ ἀρξεῦμαι ὙΝῚ]: π|88 ἐκ τήνω δ᾽ ἄρξω οὐ ἐκ 
τίνος ἀρξώμαι (ἀπ ἄρξομαι) 4 πύκα ΤῊ. ΕὙΤΌΖΒΟΉΘ : Π)55 ποκα 

61 ἐκ θυμῶ δέδεμαι, ὃ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιεῖ, ηοῦ ἴῃ ὑμ6 Ὀοϑὺ 
ΤΏ55 Ἢ 
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ἊΝ Ὁ ὦ τὸ ΟὟ 

". 

ΤΗΒΝΟΟΘΕΙΤΌΒ ΠῚ, 45-69 

Ἰονε-τηαΐθ, Ο θὲ ὑπαῦ τηδῖε ἐοτροϊίθῃ Ἔν ἢ ἃ5 οἷά 
ΤΠδϑθὰβ οποα ἔογραῦ {Π6 ἔαϊν-ἰγθβϑαα ἀδηη56] ἴῃ 18. 

ἢγγῳηθοῖ;, τυγηηδοῖ, ἀγανυ ἤδη ἠέδον. 
ΗοΥβε-τηδάη655 15. ἃ ΠΕΙῸ ρο,οΟνΒ ἴῃ Αγοδάν, δηὰ 

ΤΔΚ6 5 ἜνΟΙῪ ΠΥ, Ἔνευν ἢγὶηρ᾽ πλᾶγῈ ΤῸ ἃ-τανί πο ἴῃ 
6 1115. [Ι͂ὰ {κὸ οαβεὲ δΙρῃβ τὰν 1 5866, ἅγε, 
οομλΐηρ ἴο ΤΩΥ ἀοοΥ ἔγοτη ὑπ6 οἱ] πὰ ὑῃ6 νυαβϑυ!πηρ- 
ΡΪδοα 6 οπα ὑπαῦ 15 τανίπρ' τηδά. 

᾿γψηθοῖ;, τυγψηθοῖ, ἀγα ἀΐηι ἀλίδον. 
ΤῊ ἔτησε δ Π6ΙρἢΪ5 Ἰοϑὺ ἔτουι 15. οἱοδῖκ, δπὰ 

115 ποὺ ΡΙυοῖς 1 ἴῃ ρῥίθοθϑ δπα ἢϊπρ' ἀυγὰν ἰπἴο {Π6 
γανδηΐησ ἤδιηθ. δ οε 5 6, ὑγθι 86 1655 ἴον ἢ ἢν 
μαϑὲ οἴθηρ ἴο τὴς ἔπι8, ἔμβοὰ τυδαν ἰθθοῖ, δπά 
ἀτγαϊηθα τὰν ἤδθϑι οἵ ἔπ τϑαὰ Ὀ]οοα βδνεῖν ἀτοὸρὺ 

Ῥγγυψηθοῖ, τυτηηδοῖ,, ἀγανυ ἠζηι ἠέλιον. 
ΤΊ] Ὀγὰν ὕπδε δὴ εἷ ο-τηούτονν, δηα δὴ 111} αἀὐηκ 

ποι 5Π]δ ἤπα τ. Βυῦ ἔοῦ ἰο-πἰὶρῦ ἴα ἱμοὰ 
π686 885165, ᾿ΓΠαδῦυ β, τ Π1]|6 ᾿[85 γοὺ αδνῖς, διὰ 
ΘΙΏΘΑΙ ὕπθη ὈΥΨΠΥ ἸΡΟΠ [νἰ8 Πἰπἴ8] ἄρον, ἀπὰ ερὶϊ 
ἴον ψμὰῦ ἔπου ἀοεϑθὺ δἀηᾶ βὰν “" 1) 6]ρ θ᾽ θοπαβ 1 
91,68}. 

Ἰγυψηεοῖι, τυτχηθοῖ, ἀγανν ἠΐηι ἀϊέθον. 

Νον ἴ δὴ αἴοῃε, δου Ὲ 584}} 1 θερίη {πε ἰαιηθηΐ 
οἵ τὴν ἰΙονεὺ Ηδτγα μὲ ὁ Ρερὰῃ; [11 [611 ψνῆο ᾿ἔνναβ 
Ὀγουρῦ τὴς ἴο ὑΠ|5 ρᾶ88. 

Ομα ἀν οὴθ ἄπαχο ἀδυρηϊον οἵ Ελαθ.] 8. ΟἿ 
γΥ, οᾶτηθ 8ἃ-θαβικα-θθδυησ ἰῃ ργοοθϑβϑίοη. ἴο {πὲ 
ἔθρ]Ὲ οἵ Αὐδεμπηῖβ, νυ Ὁ ἃ στἱηρ' οὗ τῆν Ὀδαβίβ ἁθουῦς 
ΠΟΥ, ἃ ΠΟ 655 ΟἼ6. 

Τεὶ, σοοὰ Μοοη, τυῆθτο 70 ἰδαγηέ ηῖῃ ἰουΐηρ 

“Ὅϊα "᾿: Νά χοβ, θυ ΤΙ θβοαβ δραπάοηρα Αὐἰδάμθ, “ ϑρὶύὑ 
ἴον νυ μδὺ ἔποι ἀοεβὺ ᾿ : ο ἀνοϑγὺ 111-1ποῖς, 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

καί μ᾽ ἁ Θευμαρίδα Θρᾷσσα τροφός, ἁ μακαρῖτις, 
ἁγχίθυρος " ναίοισα, κατεύξατο καὶ λιτάνευσε εν 
τὰν ,“πομπὰν θάσασθαι:" ἐγὼ δέ οἱ ἃ μεγάλοιτος 
ὡμάρτευν βύσσοιο καλὸν σύροισα χιτῶνα 
κἀμφιστειλαμένα τὰν ξυστίδα τὰν Κλεαρίστας. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
ἤδη δ᾽ εὗσα μέσαν κατ᾽ ἀμαξιτόν, ᾧ ᾧ τὰ “Λύκωνος, 
εἶδον Δέλφιν ὁμοῦ τε καὶ Ἐὐδάμιππον ἰόντας, 
τοῖς δ᾽ ἧς ξανθοτέρα μὲν ἑλιχρύσοιο γενειάς, 
στήθεα δὲ στίλβοντα πολὺ πλέον ἢ τὺ Σελάνα, 
ὡς ἀπὸ γυμνασίοιο καλὸν πόνον ἄρτι, λιπόντων. 
φράξεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵ ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

χὠς ἴδον, ὡς ἐμάνην, ὥς μοι περὶ θυμὸς ἰάφθη 
δειλαίας" τὸ δὲ κάλλος ἐτάκετο, κοὔδε τι πομπᾶς 
τήνας ἐφρασάμαν: οὐδ᾽ ὡς πάλιν οἴκαδ᾽ ἀπῆνθον 
ἔγνων: ἀλλά μέ τις καπυρὰ νόσος ἐξαλάπαξε"" 
κείμαν δ᾽ ἐν κλιντῆρι δέκ᾽ ἄματα καὶ δέκα 

νύκτας. ἡ 
φράζξεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

καί μευ ρὼς μὲν ὁμοῖος ἐγίνετο πολλάκι θάψῳ, 
ἔρρευν ὅ ἐκ κεφαλᾶς πᾶσαι τρίχες, αὐτὰ δὲ 

λοιπὰ 
ὄστι᾽ ἔτ᾽ ἧς καὶ δέρμα. καὶ ἐς τίνος οὐκ ἐπέρασα, 
ἢ ποίας ἔλιπον γραίας δόμον, ἅ ἅτις ἐπᾷδεν; 
ἀλλ᾽ ἧς οὐδὲν ἐλαφρόν' ὁ δὲ χρόνος ἄνυτο φεύγων. 

φράξεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
οὔτω τᾷ δούλᾳ τὸν ἀλαθέα μῦθον ἔλεξα: 

εἰ δ᾽ ἄγε ̓Θεστυλί μοι χαλεπᾶς νόσω εὑρέ τι μῆχος. 
πᾶσαν ἔχει με τάλαιναν ὁ Μύνδιος: ἀλλὰ μολοῖσα 

1 ἀγχίθυρος Εἰ : τὴη88 ἀγχ. 3. 5000], 4180 ἐξεσάλαξε 
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ΤΗΝΟΟΕΒΙΓΌΒΊῚΙ, γο-τ-9ο6 

Νον Τπουμδν θ᾽ ΤἬγδοίδη. πὰγ86. ὑπαὶ ἀννεὶὶ 
ποχὲ ἄοου, σοηθ εὐ ἐῃῖς ἴο Ποὺ ταβῦ, δὰ Ὀερρϑά δπᾶ 
ΡΙαγεα πα ἴο ρὸ οὔ ἃπα 566 ἴπ6 ραρδδηΐ, ἃπα 8ο--- 
1 τνὰβ τὰν ᾿ποἰς---Ἰ ΓΟ] εα Ποὺ, πὰ ἃ Ἰοπρ σον οἵ 
ἔπ 511κ|, ψ ἢ ΟἸδανὶϑῦα᾽ 5. οοαῖκ ον δὶ 1ὖ. 

Ταεί, σοοὰ Μοοπ, τυΐδγε 1 ἰθαγηπέ τιν ἰουϊηρ. 

1 νγὰβ μα] ἔνγαν οὐ ἐπε τοδά, θεβϑίβ Τγοοη 5, νῃ θη ἰο! 
Ι εϑρίεα νναϊκίηρ τοροῦπευ 16 ]ρ 15 δηα ἘμιάδυρΡα8, 
ἴπ6 Παὶν οὐ ὑπεδῖν ομηβ ἃ5. βροἄθῃ 85 οαβϑίαοην, δηά 
τπς Ὀγδαβὲβ οὐ ἔμθι, ἔου ἔμπα ν νεῦα οα ὑπ εὶν νΔΥ ΤΥΌΤΩ 
ἐπεῖν ῥγεϊου ἸΔθουν δὲ ὅπ 6 βοποοὶ, βΒῃοπα {1} ἃ5. ἔδ]τ' 
ἃ5 ποι, στεαῦ Μοοη. 

15ὲ, σοοά οορ, τυΐοτο 1 ἰδαγηέ ηῳ ἰουΐηρ. 

Αμαᾶ Ο ἐπε μέγ οὗ 1} ἴῃ ἃ τποπιθηῦ 1 Ἰοοκεα δηὰ 
ννὰ5 ἰοβὺ, Ἰοϑῦ πα δῖ 1ὐ {Π6 Ὠδαγῦ ; πΠ6 οοἱοῦν ννεμὶ 
ἔγόση τὰν οἴ δα κ ; οἵ ἐπαῦ Ὀτᾶνα ραρϑαπῦ 1 θεϊπουρῃὺ 
6 ὯῸ0 Ἰηοτθ. ἢον [1 σοῦ τηὸ βοῖιθ 1 πον ποῦ: 
θαὺ ἐΠ|ς 1 Κπονν, ἃ ρδυοῃϊηρ ἔδνευ ἰδ] τὴθ νναβῖα δῃὴὰ 
Τ᾿ ννὰβ ὕδβῃ ἄδγβ δπὰ ἴδῃ πὶρηΐβ ἀρβα. 

Τ125ὲ, σοοά οοη, τυδγε 1 ἰεαγηέ τῳ ἰουΐηρ. 

Απᾷ 1 νουϊὰ ρσὸ 85 νγἂῃ 8πα ρᾷ]6 ἃ5 ΔΥ ἀγευ᾽8- 
μοχιυνοοά : ἐπα μδῖγβ ο᾽ τὴν μεδα Ῥερϑῃη ἴο [8}}; 1 ννὰβ 
πουρὺ Ὀαὺ 5Κίη ἀπά θοπθ. ΤΥ θ᾽ 5 ποῦ ἃ σμδυτη ΟῚ ἴῃ 
τπ6 ἕονγῃ ἰο ΨΒοτα 1 γοβογξεα ποῦ, ποὺ να ̓5. πον δ] 
γ ΒΙΓΠΘΥ 1 ννεπὸ ποὺ ῸΥ ἃ 5Ρ611. Βαυΐῦ ᾿ὕνγαβ πὸ δᾶϑὺ ὑπὶηρ' 
ἴο οὔτε ἃ πηδᾶν {κὸ ὑπαῦ, ἀπα ζΐϊμηθ βρβα οἢ ἃρδοβ. 

Τ14εὲ, σοοά οορ, τυῆδγε 1 ἰδαγηί πῃ ἰουΐηρ. 
Αὐ Ἰαϑὺ 1 ἰο]α τὴν ψοιηδη 411 ὑπε ὑγταΐῃ. ““ ὅο ἴο, 

σοοά ΤΠεβῦν 5, οὐδ 1, “ ρὸ πα τὴ8 50Π16 ΥγΘΘαΥ 
ἴῸ ἃ β8οῖε ἀϊθίειηρευ. Τὴ Μγυπάϊΐδῃ, αἰδοῖ! Πα 
Ῥοββθϑβϑίῃ τὴς δἰτοσεῖπευ. Οο ἴδποι, ργὰν, ἃπα νψαΐοῃ 

““ ΟἸϑαγϑύα᾽᾿ : Ῥϑυύῃδρβ. μθὺ βἰβύθυ. ““(δϑβιοην ἢ: 88 
Ἐὐνϑυϊδβυϊηρ οὐ ἀο!άθη- Τα ΐῦ5, 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

τήρησον ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν" 
Ὁ ᾿Ὶ [οὶ Ὁ , ε ᾿ [] 

τηνεῖ γὰρ φοιτῇ, τηνεῖ δέ οἱ ἁδὰ καθῆσθαι. 
χὰ»... . δε » ᾧ “ ΄ ΣΤ: φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα 

κὴπεί κά νιν ἐόντα μάθῃς μόνον, ἅσυχα νεῦσον᾽ 
κεΐφ᾽ ὅτι Σιμαίθα τυ καλεῖ, καὶ ὑφαγέο τᾷδε. 
ἃ . 7 ἃ εὐνος ὶ ᾿ Ὗἶ Ν , ὡς ἐφάμαν' ἃ δ᾽ ἦνθε καὶ ἄγαγε τὸν λυπαρόχρων 
᾿] »] Χ 4 , ᾽ Ν ἤ « 5 ἐν 

εἰς ἐμὰ δώματα Δέλφιν: ἐγὼ δέ νιν ὡς ἐνόησα 
Υ 77 ς Ν 5 ῸΝ 3 ’ Ἀ ͵ ἄρτι θύρας ὑπὲρ οὐδὸν ἀμειβόμενον ποδὶ κούφῳ, - 

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα--- 
-" Ἀ 2 ΄ θ ῇ ΄ » δὲ ΄ πᾶσα μὲν ἐψύχθην χιόνος πλέον, ἐκ δὲ μετώπω 

7ὔ 

ἱδρώς μευ κοχύδεσκεν ἴσον νοτίαισιν ἐέρσαις, 
δέ [Ω] ὃ 7 δ᾽ “ » [4 

οὐδὲ τε φωνῆσαι δυνάμαν, οὐὸ ὅσσον ἐν ὕπνῳ 
ΩΝ “ ,ὔ 

κνυζῶνται φωνεῦντα φίλαν ποτὶ ματέρα τέκνα" 
᾽ ΕΒ Ψ ὃ ὃ Ν ῇ Ψ ΕΣ 

ἀλλ᾽ ἐπάγην δαγῦδι καλὸν χρόα πάντοθεν ἴσα. 
’ “ ἣν Ν θ᾽ 0 “ ῇ ΄ὔ φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 

3 ἈΝ Ξ 

καί μ᾽ ἐσιδὼν ὥστοργος ἐπὶ χθονὸς ὄμματα πάξας 
Ὡ ΣΝ “ ἡ» ᾿ς ")ς , “ 
ἕζετ᾽ ἐπὶ κλιντῆρι καὶ ἑζόμενος φάτο μῦθον' 
ἐ 4... , » Ψ ἀπ οὖ ἣρά με Σιμαίθα τόσον ἔφθασας, ὅσσον ἐγώ θην 

7 Χ 7 , Ε θ Φ “-“ πράν ποκα τὸν χαρίεντα τρέχων ἔφθασσα Φιλῖνον, 
ἐς τὸ τεὸν καλέσασα τόδε στέγος ἢ ̓ μὲ παρεῖμεν. 

, Ν »Ἕ θ᾽ Ὡ [4 , Ζ φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
ἦνθον γάρ κεν ἐγών, ναὶ τὸν γλυκὺν ἦνθον "ἔρωτα 

Χ , ,ὔ , 

ἢ τρίτος ἠὲ τέταρτος ἐὼν φίλος αὐτίκα νυκτός, 
μᾶλα μὲν ἐν κόλποισι Διωνύσδιο φυλάσσων, 

Ν 3. Μ ΄ ς 7 « ΑἹ Υ 

κρατὶ δ᾽ ἔχων λεύκαν, Ἡρακλέος ἱερὸν ἔρνος, 
’ὔ 

πάντοθε πορφυρέαισι περὶ ζώστραισιν ἑλικτάν. 
Ἦ “ ,ὔ 

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα. 
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ιν ΟΝ ΨΟΝ ΤΗΒΟΟΘΕΒΙΤΌΒ ΠΠ, 971-125 

ἴου τη Ὀν “προ θ᾽ υ θυ ρ- Ὀ]δοα : ̓δἰ5. ἘΠ ΕΠ ΟΥ 
6 γεβογῦβ, ᾿εἶἰϊ5 ἔπεσα πὰ Ιονεβ νν6}} ἴο οἷδ. 

125,, σοοα Μοορ, τυῆεγε 1 ἰδαγηΐ πῃ ἰουΐηρ. 

““Απμα ψ ἤδη 80 μὲ ποι θδ᾽ δῦ βγα δ᾽ 5 δίοῃε, 
δῖνα πῃ ἃ σϑηί]α ποᾶ οὐ {πΠ6 Ποδά δηᾷ 58} ϑιυηδεῖῃα 
γγΟ]α 566 ἤΐτη, πα Ὀυΐηρ πίστη Ηἰ θυ. 80. δά ἄδη 
816 νοῦ ΠΕΡ ψγὰγβ δηᾶ Ὀτουρῃῦ Πίτη ὑπαῦ νγᾶβ 50 
ΒΚ ἃπὰά ρσὰῪ ἴο τὴῦ ἀνθ] ἶηρ. ΑΠπᾶ ΠΟ ΒΟΟΠ ΟΣ 
νγὰ5 1 νᾶτα οὗ {ῃ6 Ἰοῦς [}1] ο᾽β ἔοοῦ δοῖοβθβ Τὴν 
{Πγ65}ο]α.--- 

[δί, βοοὰ δίοον, τυλδγε 1 ἰδαγηέ τῳ ἰουΐπρ--- 

ἔπδῃ 1 τννεπὺ οΟ]α ἃ5 ἴδε τὴν ον ονεὺ, δπα ἐπε συνθδΐ 
ἀγρρεᾶ κ6 ἀδυνάσορβ ἔγοτη τὴν Ὀτον ; ἅγ6, ἃπᾶ ἴῸυ 
βρεακίηρ 1 οουἹᾶ ποῦ 50 το ἢ ἃ5 π6 ψΕροὺ οὗ ἃ 
ΟΠ] ὑπαὺ ο4115 ομ᾽β τηοΐῃου ἴῃ ἢὶ5 5166Ρ ; ἴθ τὴν 
ἕαὶν Ηββϑἢ νγὰβ φὍΠ6 8}} 5. 1ἘΠὀ δ πα βἴαυκ ΠπΚῸὸ ἃ ραρρεῖ 8. 

125,, ροοά οοπ, τυλενε 7 ἰϑαγπέ ηῖῃ ἰουΐηρ. 

ΏΘη πε Ῥϑμο]α τὴθ, θαυ ]δθο τηδῃ ἢ Πα ἤχθϑᾶ ἢϊβ 
ΒθᾶΖ6 Οἡ ἴπθ ογουπα, βαῦ ἰὴ ἀροὴ ἐπθ Ὀ6ά, δηάᾶ 
βιυτηρ ὑππ5 Βρᾶκα: “νην, ϑ:τηδοῦμα, θη ἔποι 
θαα᾽ δῇ τὴθ ΕΙΓΠΘΥ ἴο ὑΠ15 ἴῃ γ τοοῦ, τηδυτυ, ὕπου ἀϊᾶϑὺ 
Ὧ0 ἔα Ὶ οὐΐγα τὴν οὐῆ οομΐηρ ἔμπδη 1 ΟΠ 
οαΐγαπ ἴΠ6 ργεὺςυ γουπηρ ὮΙ η5. 

125, ροοά οοη, τηυῆεγο 1 ἰσαγη τῳ ἰουΐηρ. 

“ΒῸν 1 Πα οοτηδ οἵ τηνβο], Όγ βυνεεῦ [μονα 1 πᾷ, 
οὗ την β6 1 ἴΠ6 νῦν ἢἤγϑὺ Ποὺ οὗ πἰρηξ, νἹ Ὁ οοτηταᾶθ5 
ὑνναίῃ ΟἹ᾽ ΤΠΟΥΘ, βοιὴς οὗ Π᾿Ογβι8᾽ Οὐ ἈΡΡΙ65 ἴῃ ᾿ν 
Ροοκεῖ, δηᾶὰ δροὺυῦϊ τὴν Ὀγονν ὕΠ6 ΠΟΙν ἀβρεὴ βρυὶρ οἵ 
Ηφύβο]85 τ σαν ΡυΓΡΙ6 τ ΌθΟη5 ουπα ἴῃ δηᾶ ουΐ. 

1,5ὲ, ροοά Μοοη, τυΐθγε 1 ἰδαγηέ ηῳ ἰουΐηρ. 

“ἩδδΥ 695 τῆϑη ἢ: ἴἤο Ὀομαᾶνθ 850 δπᾶ ὑμϑθη ἀοϑοῦῦ τηθ. 
“ῬΒΠΙΩαΒ᾽᾽ : οὗ 05, ΠθγΘ Βροίζθῃ οὗ 85 ἃ γουῦῃ ; ἢ6 ψγοι αὖ 
ΟἸγιρίδ ἴῃ 264 ἀηὰ 200. 
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ΤῊ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΚΒΤΣ ἄρας 7 3. Ἀ : , Ν - καί κ᾽ εἰ μέν μ᾽ ἐδέχεσθε, τὰ δ᾽ ἧς φίλα καὶ γὰρ 
Ν ἐλαφρὸς 

᾿ Ν 7 23.»,. ».δΔ27 ω 

καὶ καλὸς πάντεσσι μετ᾽ ἠϊθέοισι καλεῦμαι, 
» δέϊ 2 3 - Ν Ἀ 7 “ 9: κα» 

εὐὔαδεῖ τ᾿ εἰ μῶνον τὸ καλὸν στόμα τεῦς ἐφίλησα" 
᾽ ΟΣ Ρ δι - ΟΣ ὁ ΄ ΜΝ Ἂ 

εἰ δ᾽ ἀλλᾷ μ᾽ ὠθεῖτε καὶ ἁ θύρα εἴχετο μὸ λῴ, 
΄ ΄ Ν 7 5 ς ΄ 

πάντως κα πελέκεις καὶ λαμπάδες ἦνθον ἐφ᾽ ὑμέας. 
7 ΄ Ν ᾿' 2 ὦ “ ᾿ 7 

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα., 
νῦν δὲ χάριν μὲν ἔφαν τᾷ Κύπριδι πρᾶτον ὀφείλειν, 130. 

΄, Χ ΄ ὰ 2 ἴ καὶ μετὰ τὰν Κύπριν τύ με δευτέρα ἐκ πυρὸς εἵλχευ 
ὦ γύναι ἐσκαλέσασα τεὸν ποτὶ τοῦτο μέλαθρον 

ΝΜ ε 7 Μ ΟΣ ς Ἀ ’ὔ αὔτως ἡμίφλεκτον" ᾿ἕρως δ᾽ ἄρα καὶ Λυπαραίω 
πολλάκις ᾿Αφαίστοιο σέλας φχλογερώτερον αἴθει--- 

φράζεό μευ τὸν ἔρωθ᾽ ὅθεν ἵκετο, πότνα Σελάνα---- 
σὺν δὲ κακαῖς μανίαις καὶ παρθένον ἐκ θαλάμοιο 

Ν ΄ ψ- οϑ 5ὸο Ρ δέ 9 Ν - 
καὶ νύμφαν ἐσόβησ᾽ 5 ἔτι δέμνια θερμὰ λιποῖσαν 
ἀνέρος. ὡς ὃ μὲν εἶπεν" ἐγὼ δέ οἱ ἃ ταχυπειθὴς 

[ΟἹ 3 χειρὸς ἐξαψαμένα μαλακῶν ἔκλιν᾽ ἐπὶ λέκτρων" 
καὶ ταχὺ χρὼς ἐπὶ χρωτὶ πεπαΐνετο, καὶ τὰ 

πρόσωπα 140. 
θερμότερ᾽ ἧς ἢ πρόσθε, καὶ ἐψιθυρίσδομες ἁδύ. 
ὡς καί τοι μὴ μακρὰ φίλα θρυλέοιμι Σελάνα, 
ἐπράχθη τὰ μέγιστα, καὶ ἐς πόθον ἤνθομες ἄμφω. 

κοὔτε τι τῆνος ἐμὶν ἐπεμέμψατο μέσφα τό γ᾽ 
ἐχθές, 

οὔτ᾽ ἐγὼ αὖ τήνῳ. ἀλλ᾽ ἦνθέ μοι ἅ τε Φιλίστας 
μάτηρ τὰς ἁμᾶς αὐλητρίδος ἅ τε Μελιξοῦς 
σάμερον, ἁνίκα πέρ τε ποτ᾽ ὠρανὸν ἔτραχον ἵπποι 
᾿Αὦ τὰν ῥοδόπωχυν ἀπ᾽ ᾿Ωκεανοῖο φέροισαι, 

1 εὐαδέ 1,.. Βομιηϊαῦ : τη88 εὗδον 2 ἐσόβησ᾽ ϑοοῦβ ἔγοιϊη 
5080]., οὗ, 18. 48 : τη885 ἐφόβησ᾽ 8. καί 1 ἔτοιη γαΐ. 91 
αὐ Τᾶυν, 82. 10 : ΟΥΘΙ ΤΩῺ85 κά 
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ΤΗΞΚΟΟΕΙΤΙΣΪ ΠΠ, τ24-τ48 

“Απαᾶ πὰ γε τϑοθϊνθα τη6 80, ἰδ μδὰ Ῥθεβη ἰοὺ; 
ἴοῦ 1 ᾶνα ἃ ΔΠη6 ἃ5 Ψ}6}} [Ὁ Ῥδδυῖῦ οὗ 5ῃᾶρε ἃ5 
βρεεά οὗ ἔοοὺ νυ 411 ῃῆ68 Ὀδομοὶνν οὐ ἴῃς ἴονῃ, 
ἃ πα 1 Βαᾶ θδϑϑὴ οοπίθηῦ 50 1 Ππαᾶ οἷἱν Κίββοα ἔῃ 
Ργαιγ Ρ5. Βαΐ πὰ 1 γε δὰ βεηῦ τὴηα ρῥδοϊκίηρ' υνἱθ} 
θο]ὺ ἀπᾶ Ρδχ, θη 1 νψαιτδηΐ γε ἀχοϑ δΔπα ογοῃοθ5 Πδᾶ 
ΘΟΙ6 ἀρσδϊηϑὺ γοι. 

125ὲ, ροοά Δίοοη, τοίεγα 1 ἰδαγηΐ ηῖῳ Ἰρυέδε: 
“Βαυΐῦ, 5εεῖηρσ ἔμου μδάβὺ βεμῦ ΤῸ τη6, 1 νοννεα τὴν 

ὑπαηκα ἴο ἔπε Ουρείδῃ ἤνθὺ-- -θαΐ αἴτεον ἴῃΠ6 Ογρυΐίδη 
᾿ἰ5 ὕπου, ἴῃ οα] Πρ τὴα ἴο {15 τοοῖ, συνεεῦ τηδίά, ἀϊαϑὲ 
βῃδίοῃ {πῸ Ὀγαμα ἔχου ἃ θυ πῖπρ' ἐμπαῦ ννὰβ 411 θαΐ 
ἄοπο ; ἴον 1 ἔα ἢ, Οὐρία 5 ἤἥαγε οἵδ ψνἢ}} οὐὐθ]ασα ἐπα 
Οοᾶ ο᾽ [ἡραῖ8 Πἰπηβο],-- 

1,εὲ, ροοά δήζοονι, τυὐονε 1 ἰθαγηπέ τῳ ἰουΐησ--- 
““Ἀπά νι ἔπε αἶγα ἔγεηζυ οἵ πίπη Ὀτίαε 15 

αἀνίνθη ἔτοτη σγοοιη δγα ἢἷβ τηδυτίαρσο- 6 Ὀδ οοἰά. 
ΤΩῸΘἢ ΤΉΟΥ ἃ γηδα ἔτΌγ ἢ6 θονγαν οὗ ΠΥ νἱγριηϊίγ.᾿ 
50 ΠῈ οπᾶβα, δἀπᾷ 1, ὑμαὺῦ νγὰβ 80 δᾶϑὺ ἴο ψ]η, 
ἴοοκ Βῖπη Ὀν μ6 παπᾶ δῃηᾶ τϑάθ ῃΐτη ἴο 116 δἱοηρ 
ἴη6 Ρεᾶ. ϑοοῃ οἤδεὶκ ἀροῃ οἴ θαὶς σγὸνν τρθ, οὐἱ 
ἴλοθβ ψαχϑα Ποίδευ, μα ἰἴο ! βγεῖ ψ ῖϑροῖβ ψϑηΐ 
Δηα οδηθ. ΜῪΥ ργαϊϊπρ 584}} ποὺ Κααρ ἔπθε ἴοο 
Ἰοηρ, σοοα Μοοη : επουρἢ ὑἐπαΐ 41} νγὰβ ἄσπθ, δπουρἢ 
ἐπὶ θοΐῃ ἀδβϑίγεϑ υγεῖα βρεᾶ, 

Απαᾶ {1 ᾿ὕννγαβ θὰ γεβίεσαδυν, πῃ ἔοὰ πα πᾶνον 
ἃ ἔλα! ἴῃ τὴθ ποὺ 1 ἴθ ἢ. Βαΐ 1ο! το-ἄαγ, ψῃ θη 
58ῃ6 οὐ ἴῃς. Βοβε-τεαὰ Αὐτὴ βερδῃ ΠΕῚ βυνῦ ομαγϊοῦ- 
ἵηρ ἴΌΤα 868 ἴο β5ΚΥ, Θοῦῦθβ τὴϑ8 ἴδ τηοῦμοὺ οὗ 
Μεῖῖχο δῃηα οἵ οὔὖὔὐγ. οὔσοε ἤαπϊε- οὶ] ΡΗΠ σα, δηα 

“1 πᾶν ἃ πϑηηθ᾽): ᾧῃ6 86]1- ΟΠ} ]ΠἸτηθηύαγυ αϑύδὶ]θ οἵ 
ΠΟ Ρἶθ᾽ ΒρθθῸὺ δῖ ἄπθ ὕἤο {μθ σβρουύεγ. ““Οοα οἵ 
ΤΑργα" : ὑῃθ Τήἡρδύϑϑϑδῃ 15] απ 5 οοηὐθὶη νο] Δ ΠΟΘ5. “ΟἿΥ 
Βυΐο: ιν]: ᾿ς; 106 δσῚ] γγῆο πϑϑα ἴο ὈΙδΥῪ ὕο ἷπὶ δηᾶ πι; ὑῃ6 
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ΤΗΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

΄ Ν κεῖπέ μοι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ὡς ἄρα Δέλφις ἔραται. 
᾿ 

κεἴτε νιν αὖτε γυναικὸς ἔχει πόθος εἴτε καὶ ἀνδρός, 
᾽ Ν Ν 

οὐκ ἔφατ᾽ ἀτρεκὲς ἴδμεν, ἀτὰρ τόσον" " αἰὲν "Ερωτος 
ἀκράτω ἐπεχεῖτο καὶ ἐς τέλος ὥχετο φεύγων, 

“ 4. .(8 

καὶ φάτο οἱ στεφάνοισι τὰ δώματα τῆνα πυκαξεῖν.᾽} 
“ 7ὔ 

ταῦτά μοι ἃ ξείνα μυθήσατο, ἔστι δ᾽ ἀλαθής. 
δ᾿ , Ν ᾿ ἈΝ ΄ ΝΜ ΨΌΝ “ 
ἢ γάρ μοι καὶ τρὶς καὶ τετράκις ἄλλοκ ἐφοίτη, 

᾿ κα ἀλὴ ϑιι- ἢ Ν ’ὔ ΄ 
καὶ παρ᾽ ἐμὶν ἐτίθει τὰν Δωρίδα πολλάκις ὄλπαν' 

κι δὲ ὃ ᾿ ΣΉ, Ἀν ΝΣ τον νν; ὉΣΟ ἃ δὲ τὃ νῦν δὲ δυωδεκαταῖος " ἀφ᾽ ὧτέ νιν οὐδὲ ποτεῖδον. 
9. 9" ᾽ ΕΝ Χ » « “-“ Ν , 

ἦρ᾽ οὐκ ἄλλο τι τερπνὸν ἔχει, ἁμῶν δὲ λέλασται; 
“- Ν - , 

νῦν μὰν τοῖς φίλτροις καταθύσομαι" αὐ δ᾽ ἔτι 
κά μεὃ 

“ Ἀ ᾿] ε᾿ 

λυπῇ, τὰν ᾿Αἴδαο πύλαν, ναὶ Μοίρας, ἀραξεῖ: 
- Ἀ , 

τοῖά οἱ ἐν κίστᾳ κακὰ φάρμακα φαμὶ φυλάσσειν 
᾿Ασσυρίω, δέσποινα, παρὰ ξείνοιο μαθοῖσα. 
ἀλλὰ τὺ μὲν χαίροισα ποτ᾽ ὠκεανὸν τρέπε πώλως, 
πότνι᾽" ἐγὼ δ᾽ οἰσῶ τὸν ἐμὸν πόθον ὥσπερ ὑπέσταν." 

“- ’ ͵ ,ὔ Ε 5 

χαῖρε Σελαναία λιπαρόχροε, χαίρετε τὥλλοι 
’ 

ἀστέρες εὐκάλοιο κατ᾽ ἄντυγα Νυκτὸς ὀπαδοί. 

1 πυκαξεῖν ἘΠ: Π1585 πυκάσδεν 5 δυωδ. ὟΝ]: πι855 τε δωδ. 
8 κά με ΑΠΥΘΠΚᾺ : ΠΙ55 κὴμέ Ὁ Οὐ ως 90:1 δ 
ὃ τὥλλοι Ἐὶ : 1155 δ᾽ (ΟΣ κ᾽) ἄλλοι 
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Β"» 

ἝΩ 

τς τ ϑκτκον ΠΥΆΝ : 

ΤΗΕΟΟΘΚΕΙΤΙΒ 11, 1τ49--τ66 

ΟΡ αἴνειβ οὔμαὺ ἰδ} κ σου Πᾶνε τὴθ Ὀε]ϊανα 
ΠεΙρἢ 5 ννὰβ ἰπ Ιονθ. ἀμπα 83Πη6 Κπον ποὺ [ῸΓ 5116, 50 
5Π6 5αἰα, νοῦ {π|5 πον ἰονε γεῦα οὗ τηδὶα οὐ οἵ 
τη8), ΟἿΪΥ “6 νγὰβ Ἔνεὺ αὐ Κίηρ " αυοίῃ 5ῃ6 “ ἴο 
1Π6 πάτα οἵ Ιονθ, δηα ψϑηὺ οἱ ἴῃ μαρία αὖ πε 1αϑὲ 
βαρ ἢ ἰον 6 - συ] 5. γΕΥῈ ῸΥ 500}, -Δ 6 -ΒΌ 0 ἃ 
Βοιι56. 800 γ81) ΤῊΥ ΘΌΒΒΙΡ᾽ 5 βίουυ, 8Ππ4 5076 ᾿{ϊ15 χα ; 
ἴον δ ὑπουρῇ ἔπη νγὰβ, ᾿ὐ ἔα, πθὰ 6 ψνου]Ἱᾶ 
ΘΟ 6 ὑμυῖοα δ ηα ἔουν ὑἰτηθ5 ἃ ἄὰν, δπα οἴξθη 1 ν ἢΪ5 
Βθογίαπ ἤαϑικ Ὁ τὴς ἴο Γεΐοἢ ἀραίη, πον ᾿δϊ5. ὕννεϊνα 
ἀἂγ8 βίποα 1 850 τ 0 ἢ 85 βεῦ δυϑβ Προη πη. [δὴ 
Τογροῦ, [ῸΓ 5ιὙ6 ; 5 1οὸγ ἀοίῃ 116 οὐ πευννδυϑ. 

Το-πὶρηὺ {π᾿ 656 τὴν ἢγ6- ἢ] 165 5141] ἰὰν ἃ 5.061} ἄροῖ 
Βῖμα ; θαῦ ἢ 50 θῈ πον γὰκε ποῦ 8Δη 6 Πα οἵ τὴν τοι ]6, 
ἴπ6η, 50 ΒΕΙΡ πὶὲ Βαΐβ, ἢ6 588}} "ὲ συ πα Κποοκίηρ 
αὖ ἴῃς σαΐε οὗ ϑεδδΐῃ ; ἔου 1 [6}1 {πδς, σοοα Μιβίγθϑβ, 
1 Πᾶνα ἴῃ ΤΥ Ργ6 855 τη θα ]οῖηθ5 ον] ἐποιυρῆ, ὑΠαὺ οπα 
οαῦ οἵὗἨἉ ᾿Αϑϑυγία ἰο]α τὴς οἵ. 80 ἔαγε ἴπεὲὸ ν 8 ]}, σγεαῦ 
Ἰλὰγ ; ἴο Θσοαη ἢ ἐῃγ ἤθαη. Ἀἀπα 1, 1 νν}}} θθὰν 
ΤΥ ἴον 85 μΡεϑὺ 1 τᾶν. Εδγεν 6}} ϑυνεεὺ [Δαν οὐ ὑπα 
Βῃϊηίηρ δος, ἃηα 41} γε βύδυυυ [ὉΠ] νυν οΥβ ἴῃ ὑπ ὑγαῖῃ 
οἵ ἄγοννϑὺ ΝΙρηῃΐ, γεν ε]}}, ἴσαν 61]. 

ΒΘΙῺῚΘ 15. 501} διρὶογθὰ Ὀν ὈΘΙΡΏ15, δηα τὖ 15. ὉΠΓΟΌΡ ΠΟΥ 
τύπου ὑπαὺ δι᾽πγδούμα ᾿ἰθαύπβ ὑμδῦ μ6 ἸΙονθβ δηούμου, ἃ ββοοῃ ἃ 
ἀδιρσῃύο οἵ ῃ6 βϑιὴθ ψοηϑὴ Ὀθίηρ οὔθ οὗ ϑιηδοῦμδ᾽ 5 
ΒΟΥΥΙΠσ- "8148. “ Αββυυῖδ ἢ : [ῃ6 Αὐτόν. οὗ πηᾶρῖο ΠΘΡΌ5. 
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ΠΙ.--ΤῊΒ ΒΕΒΕΝΑΒΕ 

ΤῊΝ ροοί ἀρρϑαγϑ ἰο ρεγδοπαίθ α ψοιρρ σοαίἠογα, τυὔο 

αἴον βυο ἴέιος ἀφαϊοαίοτῃ ἰο α ζϊοπά τυῆοηι ἤθ οαἰΐς 

ΤΊγνιιδ, δογοπαάθε ἠϊδ ηιλδέγοδδ Ανιαγη ἰδ. ΤΠ6 ροθηὶ 

5 α πιοποίοσιο, διέ, δε 71, ργεδογυθς ἐδ ἀϊαίοσμο- γι 

9. ἰλ6 τιῖριθ ὃψ πιθαης ὁ α ἀπηιὺ οπαγαοίεν. ΤΖλὲ 
ἀρρϑαὶ ἐο Απιαγψἐ ἰδ ηιαῳ δὲ τοραγαθα α5 σοηδιδέϊης Γ᾽ 

ἐΐγοο ραγία οαοί, ὁπάϊηρ τοῦδ ἐμ οὔἶον ὁ α σὶβ---αρρίος, 

ξαγίαπα, σοαί---απὰ α ξοιγε ραγέ οσοπέαϊπῖηρ᾽ α ἰουθ-δοηρ 

ΟΓ 7οιν δἰαηξαθ. 7Τλο γϑοϊίου τυομίαά ἀοιδέ 655 πιαΐθ ὦ 
δἰϊσηξ ραϊδο ἰο ηιαγὴ ἰΐθ το)θοίϊοπ 9 εαοὶ σὲ ἀπά ἐΐὸ 

αὐίινο 9 ἐμο δοὴρ ὀξήογε ἐδ γοπουαὶ ὁ ἰἠς ογῳ οΓἢ 

ἀεσϑραῖγ. 
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ΠΙ.-.-ΚΩΜῸΣ 

Κωμάσδω ποτὶ τὰν ᾿Αμαρυλλίδα, ταὶ δέ μοι αἶγες 
βόσκονται κατ᾽ ὄρος, καὶ ὁ ΤῬίτυρος αὐτὰς ἐλαύνει. 
Τίτυρ᾽ ἐμὶν τὸ καλὸν πεφιλημένε, βόσκε τὰς αἶγας, 
καὶ ποτὶ τὰν κράναν ἀ ἄγε Τίτυρε, καὶ τὸν ἐνόρχαν, 
τὸν Λιβυκὸν κνάκωνα, φυλάσσεο μή τυ κορύψη. 

μὲ ’ Ὁ, 7 ᾿ » » ,7 “ » 

ὦ χαρίεσσ᾽ ᾿Αμαρυλλίι, τί μ᾽ οὐκέτι τοῦτο κατ 
ἄντρον 
,ὕ ἮΝ Ν ΠῚ 7 5 7 » 

παρκύπτοισα καλεῖς; τὸν ἐρωτύλον ἡρά με μισεῖς; 
΄ Ν 

ἣρά γέ τοι σιμὸς καταφαίνομαι ἐγγύθεν ἦμεν, 
, “-“ 

νύμφα, καὶ προγένειος; ἀπάγξασθαί με ποησεῖς. 
7 , - “ - 

ἠνίδε τοι δέκα μᾶλα φέρω. τηνῶθε καθεῖλον, 
᾿ ΡΝ ΣΝ -“" ΄ Ν Ε ΕΝ δι τ Ἂν 
ὦ μ᾽ ἐκέλευ καθελεῖν τύ' καὶ αὔριον ἄλλα τοι οἰσῶ. 

θᾶσαι μάν' θυμαλγὲς ἐὶ ἐμὶν ἄχος. αἴθε γενοίμαν 
ὧ ̓ βομβεῦσα μέλισσα καὶ ἐς τεὸν ἄντρον ἱ ἱκοίμαν 
τὸν κισσὸν διαδὺς καὶ τὰν πτέριν, ᾧ τὺ πυκάσδεις. 
νῦν ἔγνων τὸν Ἔρωτα: βαρὺς θεός: ἢ ἢρα λεαίνας 
μαζὸν ἐθήλαξε' δρυμῷ τέ νιν ἔτραφε μάτηρ' 
ὥς" με κατασμύχων καὶ ἐς ὄστιον ἄχρις ἰάπτει. 
ὦ τὸ καλὸν ποθορῶσα, τὸ πᾶν λίθος" ὦ ὦ κυάνοφρυ 
νύμφα, πρόσπτυξαί με τὸν αἰπόλον, ὥς τυ φιλήσω. 
ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλήμασιν ἁδέα τέρψις. 
τὸν στέφανον τίλαί με κατ᾽ αὐτίκα λεπτὰ ποησεῖς, 

τόν τοι ἐγὼν ᾿Αμαρυλλὶ φίλα κίσσοιο φυλάσσω 
πρπλεξος καλύκεσσι καὶ εὐόδμοισι σελίνοις. 

1 ἐθήλαξε ϑυοῦθαθῃβ : πιδ5 -αζε 2 ὥς Ἐὶ οὗ, 2. ὅ8 : 1τη)88 ὅς 
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. Ὁ νιοὺὰὼὰκχι Ὅν» ἵν ρα. ΟΣ ΡΟΝ 

Π11.---ΤῊ  ΒΕΒΕΝΑΒΕ, 

Ι 60 8δ-οουχξίηρ οἵ Αὐηδνν 15, πα τὴν φοδΐβ ἔμπα 
590 ὑγονγβίηρ οἡ δἰοηρ ὑΠ6 ἢ1}} ψ τ ΤΊΐγτιιβ ἴο ἀτγῖνε 
ποῖ οθ. Μύυ νε]]-βεϊονεα Τιΐγντιβ, ργὰν ἴδεα τὴς 
τὴΥ σοῦῖβ; Ἀγὰν θα ἔμϑιη ἴο νναϊϑυϊηρ, σοοάᾶ ΤΊ γΥα5, 
δα Ὀανᾶγα ΟΥὁΥ̓́ῚΠ6 Ὀυοκροαῖ, ἴπ6 γϑιϊονν Γργδ 
γοπάου, νν1}} θ6 Ὀυϊεϊηρ νοι. 

Βοδα ἢ} Αὐηαγν }] 5, ἢν ΡΘῈΡ γοὰ ΠΟ τηοὙ6 ἔἸΌΤη 
γοῦν να ἃπα 08}] τὲ ἴῃ ὃ Ηδΐα γοὺ γοῦν βυννεεῖ- 
Βεαῦς ὃ (δὴ ἰῦ Ὀ6 ἃ πρδὺ νίϑνν μαΐῃ βῆονῃ ἢϊπ 5π0Ὀ- 
ποβοάᾶ, ΝΎΡΗ, δπα ονευ-θεαγάεα ἢ 1 ἄδγῖα βυσθαῦ 
γοῦ ἢ] 6 ὑπὸ ἀθαΐῃ οὔιηιθ, 886, βούα πᾶν 1 Ὀγουρεὺ 
γοῦ ΠΑ] ἃ βοοῦδ οἵ Δρ0]65 μ᾽ υοκοα γόπάευ ΠοΥα γοῖι 
Ὀαά6 τὰ ρ'υοκ ὑμϑιη, ἃπα ο-τηοῦγον [11 Ὀυΐηρ᾽ γοιι 
ἃ5 τήϑην ἃρδίῃ. ... 

Ιοοῖκ, δῇ ! Ἰοοῖκ ὉΡΟῚ 116 ; ΤΥ Πραῦὺ 15 ἴοσῃ ψἱ τ ἢ 
Ραΐπ. [1 ν θὴ 1 ψοῦα γορ δυτϊημηΐηρ Ὀ66 ἴο ὑῃγεδά 
Ὧν νγὰν ὑΠγουρ ὑπὸ ἰνν πα ὑπὸ ἔδυ γοὺ 40 ρυπκ 
γΟΌΣ ἀνα νη8] ἀπαὰ δηΐεὺ ἰ } Οὐ πον Καον 1 ψγε]] 
να [ονε ἰ5. ᾿ΤὶΒ ἃ οὐδ] σοά. 1 νναγγαπὺ γοι ἃ 
5Π6-ΠοΠ 5 ἀπρθ ὃ ψγὰ5 ΠῈ βυοκεά μὰ ἴῃ ἃ ἔογεϑῦ 
νγὰ5 τϑαυϑά, 50 ἀοίἢ ἢδ 5]ον - θα. Τη6, γ8, ΡίθΙῸ 6 τὴ6 
ἴο ὑπ6 νϑῦν θοπθ. Ὁ Νήρ οὗ {πὸ ρῥγεϊυ ρίαποο, 
θυΐ 411 βἴοπε ; Ὁ Νγυρῇ οὗ πε ἄδυς ἀδικ ἐγθῦτγονν, 
ΘΟΠ16 οἾ8480 ἴῃ σοδιμεγα ἐπα 5 80 ἰδίῃ ἴο ΡῈ Κἰβϑίῃρ 
η66. Ἐ᾿δῃ ἴῃ 8 διηρὺν Κὶδ5 ὑμπευε᾽ 5 ἃ βυγεεὺ ἀθ] ρΐ. 
Υου]] τλᾶῖκα πα ἔθδυ ἴῃ ρίβοθβ ἔῃ ς ἱνγ- συθαῖῃ 1 Πᾶνε 
ἴον γοιι, ἄθαν Αὐηδυυ 8; οὗ τοβοθυᾶβ ὑνίηβα ἱΐ 15, 
δηά οὗ ἵγαρυδηῦ ρδύβοὺ ἰβαᾶνβϑ. .- - 
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ΤΗΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΒ 

" 5 ΄ 7 , 7 ς ,ὔ » ς 

ὦμοι ἐγών, τί πάθω, τί ὁ δύσσοος ; οὐχ ὑπα- 

κούεις. 
Ν , » Χ Ε ΄ ““- “ ἢ 

τὰν βαίταν ἀποδὺς εἰς κύματα τηνῶ ἁλεῦμαι, ᾿ 
Φ Ἁ Ψ᾿ ’ Μ ς 7 

ὧπερ τὼς θύννως σκοπιάζεται "Ολπις ὁ γριπεύς" 
᾽ Ν 

καΐκα μὴ ᾿ποθάνω, τό γε μὰν τεὸν ἁδὺ τέτυκται. 
- Ε] - 7 

ἔγνων πρᾶν, ὅκ᾽ ἐμεῦ μεμναμένω, εἰ φιλέεις με, 
Ν Ν οὐδὲ τὸ τηλέφιλον ποτεμάξατο τὸ πλατάγημα, 

3 ᾽ » Ἑ “ ᾿ , . πῆ. ΄ θ ᾿Α ᾿ 

ἀλλ᾽ αὔτως ἁπαλῶ ποτὶ πάχεος" ἐξεμαράνθη 80 
εἶπε καὶ ᾿Αγροιὼ τἀλαθέα κοσκινόμαντις, 
ἃ πρᾶν ποιολογεῦσα παραιβάτις, ὥνεκ᾽ ἐγὼ μὲν 

Ἁ {τ 5 Ἁ ,ὔ ΄ 3 7 “- 

τὶν ὅλος ἔγκειμαι, τὺ δέ μευ λόγον οὐδένα ποιῇ. 
Φ ΓΑ Ν κα 3 ΄ 
ἢ μάν τοι λευκὰν διδυματόκον αἶγα φυλάσσω, 

τάν με καὶ ἃ Μέρμνωνος ἐριθακὶς ἃ μελανόχρως 
αἰτεῖ, καὶ δωσῶ οἱ, ἐπεὶ τύ μοι ἐνδιαθρύπτῃ. 

᾽ ἴω 

ἅλλεται ὀφθαλμός μευ ὁ δεξιός: ἦρά γ᾽ ἰδησῶ 
» , ᾽ “Ὁ ἃ Ν “ ΘΟ» 7 

αὐτάν; ἀσεῦμαι ποτὶ τὰν πίτυν ὧδ᾽ ἀποκλινθείς" 
4 7 “ καί κέ μ᾽ ἴσως ποτίδοι, ἐπεὶ οὐκ ἀδαμαντίνα ἐστίν". 

« 7 [ς Ἀ Ἀ᾽ 7 » - Ἱππομένης ὅκα δὴ τὰν παρθένον ἤθελε γᾶμαι, 40 
δα 3.» Ἀ « Ἁ Υ͂ Ψ «ς ϑῸΨ 7 

μᾶλ᾽ ἐν χερσὶν ἑλὼν δρόμον ἄνυεν' ἃ δ᾽ ᾿Αταλάντα 
ς Ν ς 3 7 ς 2 Ἁ [τ ἍΠῊΡ Ὶ 
ὡς ἴδεν, ὡς ἐμάνη, ὡς ἐς βαθὺν ἅχατ᾽ ἔρωτα. ; 

1 ἁπαλῶ ποτὶ πάχεος, οἷ. 12. 24 
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ἀπο τὸς 

ΤΗΕΝΟΟΘΒΙΤΌΒ ΠῚ, 24--.42 

ΑἸὰ5. ἀπα νν6]1-ἃ-ὰν ̓ Ξ ψ]ᾶὐ 5 το Ὀδοομια οὗ τηε} 
ΑΚ 6 ! γοὰ ν}1}} ποῦ ἅπϑνναυ. [11 ἀοἱ᾽ τὴν ρ]αϊὰ ἀπᾷ 
9Ὸ ἴο ΟἸἹΡΙθ᾽ ννδιομίησ- ᾽αοα ον ἐππηΐθς δηα 16ὰρ 
Το. 1Ὲ ἰηΐο Π6 νγᾶνϑβ; πᾶ 16] αἷδ ποὺ, ᾿ὑνν}}} θὲ 
ἘΠγοαρ ἢ πὸ ἔδαϊδ οὗ γοῦνβ. [1 ἔουπα ἴδ ουὐ δ᾿ οὐ δν 
ἀν; τὴν ὑπουρηΐθ ψετα οὗ γοὰ ἃπα ψ θοῦ Ὲ. ΟΥ̓ ΠΟ 
γοὰ Ἰονβα τη6, ἀπά ψμθη 1 ρ]αγεα 5180 ἰο 566, πε 
ἴονε--ἀΡβεποα ἐπαὺ 5ῃου]α Πᾶνα δἴποκ ομ, 5ῃ γ]ν 6 ]] 64 
ἋΡ ἔνε ἢ ἀραϊπδὺ ἴῃς βοῦν οὗ τὴν δἵη. Αρίοβο 
ἴοο, ἔῃ6 βἰθνθ-υ οι ὑπὸ γὰθ ουὐδ ἐπα οὔμεὺ ἀδΥ 
8.- 5 πο Ὀαβῖα6 ἴπ6 Παυνθϑύθυβ, 58η6 5ΒΡΟΚα τὴ8 ἔτι 
ΠΘΠ 516 58] γοῦ τδαδ τὴ6 οὗ ποηδ δοοουηῦ, ὑποιρἢ 
Τ νγὰβ 411} ψταρῦ Ὁρ ἴῃ γοῦ. Μϑγυ, ἃ ψ ἰξα ἐν πηου- 
ϑοαὺ ἢανα 1 ἴο ρσῖνε ψοῖ, ψῃΐορ ὑπὰῦ πα - γον 
{π0|1|6 μαπαηηδίάθη οἵ Μοιτηηοη᾽ 5 ἰ5 ἕαϊῃ ἴο σεῦ οὗ τὴξ 
--ἂπα σοὺ Ποὺ 506 58}.4]], βεείπρ' γοὰ οῇοοβθε ἴο ρἷαν 
τὴ6 πε ἀαϊηΐν ὑπογείη... 

10 ἔμεγα ! ἃ ὑνιοῃ οὐ τὴν τἰριῦ ἐγε. 541} 1 θὲ 
βϑοϑίηρ ἤοῦ δ [1] ρὸ Ἰϑᾶῃ πὴδ ἀραίηϑδὺ γοῃ ρμἷηθ- χες 
Δα 5βἰηρ ἀνγῃ1]6. [Ὁ τὰν θ6 5861} ἸοΟκ ΡΟ Ὧὶ6 
ἴῃ δ6η, εηρ' 5:6᾽5 Ὡ0 ψοϊηδη οὗ δἀαμηδηΐ. 

(οὐη55) θα Βομοθηιθ᾽ Ὀυάθ- το θα νγὰβ ὈΘριμ, 
ΑΡΡ]δ65 6}1 ἔγοτη ομα ὑἐπαῦ σὰ ; 
516 ἸΟΟἸΚκ5, 58:65 Ἰοβὺ, δπα Ἰοϑὺ ἀοίῃ Ιδὰρ 
Ιηἴο Ἰονε 80 ἀδικ δῃά ἄξερ. 

“ΤΕΓΟΌΡὮ μῸ ἔϑα]ῦ οὗ ψουγβ᾽ : ὑῃ8 ΟὙὐθοῖκ 18 “" δὖ δὴν γαΐβθ 
ἃ5 δ ἃ8 γοῖϊ 8.6. Θοῃοογηθα 1 885 ({.6. νψν1}} ἢν 68) θη ἄοῃθ 
85 γοὰ ν ]βη6α,᾽; “μον 6-1Π-ΌΒθηοα : ἃ ἥονγοσ. Τὴ ασθοκ 
ἴθ ““βύυοκ ποῦ οἡ δὖὺ ὑμ8 βἰαρρίῃπρ- ϑιηβ." “Α ὑψοῖ ο᾽ 
ἴὯΥ τἱσῃηῦ ογθ᾽ : ἃ ροοά ομπηθῃ. ““ Βομοθηνβ᾽ ὈγΙᾶ6-σϑοθἢ: 
ΗΡΡοιθηθβ ψορ Αὐδϊαηία ὑῃ8 ἢθοὺ-οοίθοᾷ ἀδιρηύον οὗ 
Βοβόθηιβ Ὀγ ὑμγονίηρ δὴ ΔΡΡΙ6 ἴῃ ὑπ γτϑοθ ἕου ἢδὺ Ἠδηῃᾷᾶ : ἐδ 
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ΤῊΝ Βύ(ΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΒ 

τὰν ἀγέλαν χὠ μάντις ἀπ᾽ Ὄθρυος ὧἂγε Μελάμπους 
ἐς Πύλον" ἃ δὲ Βίαντος ἐν ἀγκοίναισιν ἐκλίνθη 
μάτηρ ἃ χαρίεσσα περίφρονος ᾿Αλφεσιβοίας. 
τὰν δὲ καλὰν Κυθέρειαν ἐν ὥρεσι μῆλα νομεύων 

3 ε “ 2 Ἀ ,ὔ » ,ὔ 

οὐχ οὕτως “Ὥδωνις ἐπὶ πλέον ἄγαγε λύσσας, 
Ὁ“ ᾿] 0.Χ “ , Μ “ 7 ὥστ᾽ οὐδὲ φθίμενόν νιν ἄτερ μαζοῖο τίθητι; 
ζαλωτὸς μὲν ἐμὶν ὁ τὸν ἄτροπον ὕπνον ἰαύων 
᾿Ἐνδυμίων, ζαχλῶ δὲ φίλα γύναι ᾿Ιασίωνα, 
Ἁ Ὅν ,ὔ ἣν. ...2 Ε] ἴω 

ὃς τοσσῆν᾽ ἐκύρησεν, ὅσ᾽ οὐ πευσεῖσθε βέβαλοι. 

ἀλγέω τὰν κεφαλάν, τὶν δ᾽ οὐ μέλει. οὐκέτ᾽ 

ἀείδω, 

κεισεῦμαι δὲ πεσών, καὶ τοὶ λύκοι ὧδέ μ᾽ ἔδονται. 

ὡς μέλι τοι γλυκὺ τοῦτο κατὰ βρόχθοιο γένοιτο. 
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ἜΝ 

ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΟΒ ΠΙ, 43-54 

θη ὑΠ|6 566} ἴη᾽5 Ὀγοῦ ΠΥ 5 ἤϑιηδ 
γντἢ ὑποβα Κίπα ἴο Ῥυ]ὰβ οϑμηη6, 
Βίαβ ἴο πὸ Ἰογ-θεα 165 
ΠΏ δμοα βρύϑηρ ΑἸρἢ δ ϑῖθεθς ὑΠ6 ννῖβ6. 

θη Αἀοῃπίβ ο᾽δὺ {π6 56 6β Ὁ 
ἴῃ ἐς 115 εἶθ νναΐοῃ ἀἰά Κεερ, 
ΤῊ Τονε-Ἰάπηα ργονεα 80 νυ] α ἃ ὑγοοϑυ, 
Ἐΐδη ἴῃ ἀδαὺῃ 516 ο]ρ5 τη ἴο Πδυ. 

Ο νου]ά 1 ψεῖὲ Ἐπ γυηίοῃ 
ΤΠαῦ 5166 05 ὕΠ6 Ὁπομδηρίπρ' 5] τη 6 1 ΟΠ, 
Ου, [αν, Κπανν ἴῃ γ «}[4510Π᾿5 σ͵δα 
ὙΥΒΙΟἢ ρῥγόξϑηθ ΟΥ̓ 6 5 ΤΔΥ ΠΕΥΘῚ 866]... 

ΜΥυ πιοδα δοῇδϑβ βογ6, Ὀθαὺ ᾿δἶἰϊβδ πουσῃῦ ἴο γοὰ. [7] 
τϑ Κα ἂπ 6η6, δη ἤτον τὴὸ ἄονη, γα, δηα οὐ ποὺ 
16 τΠ6 νγοῖνεβ ἀθνοῦν μ16---ἰῃ6 ΒΟ 1 ργὰν θὲ ἃϑ 
ναοῦ ΠοηδΥ ἴῃ {πε ὑπγοαῦ ἴο γοιι. 

566. Μϑίδιηρυβ Ὁν Ὀυϊηρίηρ ὕο ὑπμ6 Κιηῃρ οἱ Ῥυ]αβ ὑπ6 οχϑῃ οἵ 
ΤΡΉΙΟΙ 5 νγο ὕπμ6 Κιπηρ᾿Β ἀδιρηῦου ῬΘΙῸ ἴοὺγ 15 Ὀγοῦμ ον ΒΙδΒ : 
ΘΙ ΠΟ οἢ μς γ85 βίη Ἰοὴρ ἃρο, ΑΡΒγοάϊίθ γύμθγθα Ἰονθδ 
ἤΘΥ Αἀοηῖβ 5οὸ ἀθαυν ὑπαῦ 58:6 5011] οἷαβῃρβ Εἰπι---ὖὺ ὑῃ6 Αἀοῃῖβ 
ἔοβύϊν ]---ἴο 6 ὈΓΘαϑῇ : Επαἀ υυϊοη τγὰβ Ἰονθὰ Ὀγ 0μῃ6 Μοοηῃ, 
δηα Ψεβίοη---ἃΒ ἴῃ ὕπ6 Ε]Θυ βίη την βύθυ! 65--- Ὅν 1)θηηθῦθυ. 
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Ιν...-ΤῊΝ ΗἩΒΕΞΒΜΕΝ 

ΠΑ ΘΟΝΨΕΈΒΑΤΙΟΝ ὑδνδθη α σοαίλογά παριϑὶ Βαίέμα ὠρεὶ 

᾿ ̓ ἠδ ζεἰίονυ σοαίμεγά (ογψώογι, τοἦο ἐδ αοἰΐιο οαμογαά ἐν 

᾿ ̓ ρίαοο οΓ᾽ ἃ οεγέαϊη 4 ἐροη γτυὴο ἔα δθθη ρεγδμαά θί ὃῳ ὁηῈ 

᾿ Μῆϊοη ςοη ΟΠ Τιαριργίαάαδ ἰο ρὸ πᾶ οοηιροίο ἐπ ὦ δοχῖηο- 

γιαίοι αἱ Οἰψηιρία. (ΟὐὈγμάοη᾽ δ ἐδηιρογανῃ τῖδο ὅὲ τωηῖ 

σἷσος Οὐοαδῖοη [07 δοῆῖθ Ἵγϊεπαίῳ δαηίοτ---τυὐοῖ ἐδ 

Ξοηἰοη οι ἐ ον ἀο65 ποί αὔσανε εππαογοίαη----υαγίοα 

᾿ς ρηϊίδι ὑἱμέον το γόποος ἰο Μ|ίοη᾽ 5 Ἰαυΐηρ σιρρίαηίοά Βαίέι 

᾿ς ἧχι δε ζαυοιιγς ο7 Δνιαγη 5. Τῆς τοβδγθιοο ἰο Οἱαιιοὸ 

Ο λχος ἰδέ Ἰηιασίπαγῃ ἀαἰε αἀ5 οοπέθηιροταγῳ τυὐί, ΤΠ πεοογτέμε. 

Τλὶ5 5 ποί ἐδθ σγοαὲ Μίον, δε ἃ Ποἰῥέλοιδ δίγοηρ παρ οΓἢ 
ἐδ δαηιθ ἐουη οαἰΐοα,, διἰἑαδίῳ ὁποισὶ,, δῳ λϊὲ παριθ.} ἀὲ 

Ῥοθηι, ἰδδα αἰΐ ἐδ οὐδεν σογημῖπε δἠμορἠμεγ-ηιηιοα, σοημίαϊηδ 

ὦ ϑοηρ. Ζαομψηίλιιδ ἐδ οἐδἰἰ οαἰϊοὰ ἐδα Πονυεν ὁ ἐλ6 Τ,ουαηί. 

716 βοθηθ 5 πεαῦ (ὐγοίοπα ἦπ ϑομίμενη Παΐψ. 

1 ΠῚ6 ἰάθη ποδύϊοη οὗ ΜΙΝ σὺ Ὁπ6 ρυθαῦ αὐη]θύθ 18 
Ἰηοογγθοῦ. Τπ6 σγοὰῦ Μιὶοη ἤουνῖίβῃθα 8.06. 510; {(Π68 
ΒΟ ο αϑῦ Κπονγβ οὗ πὸ 5.0 ἔθαΐβ ἴῃ οομπθχίοη ΥΊἢ Πΐτη ; δηαᾶ 
06 ἔραύβ ἀβουϊ θα ὕο μἰπη Ὁ. ϑυύμουβ δρΡ. Αὔμθη. 10. 412 9, ἔ, 
δΥΘ ὈΥ ὯΟ τη68}8 ΘΗ 0108] γι ἢ {Π|686. 
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ΙΝ.--ΝΟΜΕΙ͂Σ 

ΒΑΤΤΟΣ 

Εὐπέ μοι ὦ Κορύδων, τίνος αἱ βόες; ἦρα Φιλώνδα; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
οὔκ, ἀλλ᾽ Αἴγωνος" βόσκειν δέ μοι αὐτὰς ἔδωκεν. 

ΒΑΤΤΟῸΣ 

ἢ πά ψε κρύβδαν τὰ ποθέσπερα πάσας ἀμέλγεις; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
ἀλλ᾽ ὁ γέρων ὑφίητι τὰ μοσχία κἠμὲ φυλάσσει. 

ΒΑΤΤΟΣ 

αὐτὸς δ᾽ ἐς τίν᾽ ἄφαντος ὁ βουκόλος ὥχετο χώραν; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
οὐκ ἄκουσας; ἄγων νιν ἐπ᾽ ᾿Αλφεὸν ὥχετο Μίλων. 

ΒΑΤΤΟΣ. ᾿ 
ΙΝ ’ὔ “-“ » ᾽ δ. ἊΝ »] ’ὔ 

καὶ πόκα τῆνος ἔλαιον ἐπ ὀφθαλμοῖσιν ὀπώπει; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
Ψ' «ς [οὶ 

φαντί νιν Ηρακλῆι βίην καὶ κάρτος ἐρίσδειν. 

ΒΑΤΤΟΣ 
κἤμ᾽ ἔφαθ᾽ ἃ μάτηρ Πολυδεύκεος ἦμεν ἀμείνω. ρ ἦμεν ἀμε 
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Ιν.-. ΤΗΒ ΗΒΕΌΒΘΜΕΝ 

ΒΑΤΤῸΒ (ὧι ὦ ὀωρίογίη ἰ0η6) 
᾿ς ΥΠαΐῖ, Οογγάοη τηϑη ; ψγῇοβθ τὺ ψου οον5 θὲ 
 ΡΒΙΠοπ 855} 

ΘΟΟΒΥ͂ΡΟΝ 
᾿ς Νγν, Δεδροπβ; Π6 Παΐῃ ρίνθβῃη πὲ ὕπ6 ἔδεαϊηρ οἵ 
ἔδει ἴῃ ᾿ἰ5 βἰθδά. 

ΒΑΤΤΟΒ 
ΠΌΠς ΑΠμάΪ 50ρροβε, οοἴηξ δνεπίηρ, γοῦ οἷνα ἤθη 8ἃ]]} 
ἃ τ κίηρ ΠυρροΥ- ρου ἢ 
ἑ ΘΟΠΥ͂ΘΟΝ 

Νοῦ 80; πὸ οἱα τπηδβίθυ 5665 τὴ86 ἴο ὑῃαῦ ; ἢ6 ρεΐῖβ 
 ἔΠπ6 οα]νθ5 ἴο 506 Κ, Πίτηβ6 1. 

ΒΑΤΤῸΒ 
Βαυὺ ψ ἘΣ ΠΟΥ 850 ΤΥ νγὰβ ὑπαὶ οὐ ΡΙΌΡΕΙ Πογά5- 

Δ ΦὍΠΟ ἢ 
ΘΟΟΒΥΡΟΝ 

Πιά γοὰ πονεὺ ποῦ Μίοη οαυγὶθα Πΐτ οὔ τυ ἢ 
νη ἴο πε ΑἸἹΡΉ δι. 

ΒΑΤΤῸΒ 
ον !  Ώθη πᾶ ὑπα πκ65 οἵ ᾿ϊπὶ ον 580 πη 0ἢ 

 ἃ8 56ὖ 6Υ685 ΠΡΟΙ ἃ ἤδβι οἵ ο1} Ὁ 

ΟΟΒΥΘΟΝ (ϑδεηέθηοινιίν) 
Μδη 88 δ γῖναϊβ Η δύδο!δβ ἴῃ τηϊρὐ. 

ΒΑΤΤῸΒ (σοο 9) 
Απα χηϑυητην 58 ὺ5 [τὴ ἃποῦμου ΡΟ γάδιιοα8. 
“ἩδρροΥ-σρου ̓: ΟΝ {Π6 5|Υ. “011; αϑϑα ὃν δῦῃ]θίθβ 

ὉΡΟῚ ὑΠπθὶν ὈΟΑΙΘ5, 

ἘΔ 



ΤΗΝ ΒυΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
“ ΄" 

κῴχετ᾽ ἔχων σκαπάναν τε καὶ εἴκατι τουτόθε μῆλα. 10 

ΒΑΤΤΟΣ 
πείσαι καὶ Μίλων καὶ τὼς λύκος αὐτίκα λυσσῆν. 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
ταὶ δαμάλαι δ᾽ αὐτὸν μυκώμεναι αἵδε ποθεῦντι. 

ΒΑΤΤΟΣ 
δειλαῖαΐ γ᾽ αὗται, τὸν βουκόλον ὡς κακὸν εὗρον. 

ΚΟΡΥΔΩΝ. 
ἢ μὰν δειλαῖαι γε, καὶ οὐκέτι λῶντι νέμεσθαι. 

ΒΑΤΤΟΣ 
’ὔ Ν 7 “Ἁ ’ ᾿} Χ 7 

τήνας μὲν δή τοι τᾶς πόρτιος αὐτὰ λέλευπται 

τῶώστια. μὴ πρῶκας σιτίζεται ὥσπερ ὁ τέττιξ; 

τ ΚΟΡΥΔΩ͂Ν 
οὐ Δᾶν, ἀλλ᾽ ὅκα μέν νιν ἐπ᾽ Αἰσάροιο νομεύω 
καὶ μαλακῶ χόρτοιο καλὰν κώμυθα δίδωμι, 
ἄλλοκα δὲ σκαίρει τὸ βαθύσκιον ἀμφὶ Λάτυμνον. 

ΒΑΤΤΟΣ 
Ν 3 “ «ς ’ὔ " 

λεπτὸὸ μὰν χὠ ταῦρος ὃ πυρρῖχος. αἴθε 
λάχοιεν τ 

1 κα ΑὮΥΘΩΒ : Ὠ155 Κε, τοι, τι 
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τ 

Ξ 

ΣΤ ἡ 

ΤΗΕΝΟΟΘΕΒΙΤΌΒΟ ΙΝ, το-2ο 

ΟΟΒΥ͂ΡΟΝ ! 
ΝΕ], ἢ ἴοοϊκ ἃ βοούξ οἵ 5ῆ6ερ δῃηά ἃ βραάς στ ἢ 

Ὠΐτη, ἤθη ἢδ ννοηΐ. 

ΒΑΤΤῦΒ (υἱέ α ηιοηιθηέαν ὀιέογ).655) 
ΑἘ, ἔπαῦ ΜΠοπ ! πε Ἰὰ ρευϑυδαᾶδ ἃ ψοἹ] ἴο τὰ τηδά 

ἔον ἔπε δϑκίηρ. 
ΘΟΟΒΥ͂ΡΟΝ 

Απαᾶ Ηἰβ Πείξουθ τηΐθθ ίτη βούα ; παὺκ ἰο ἐπεὶν 
Ἰονίηρ. 

ΒΛΤΤΌΒ (γεδεηηῖη ἠδ δαπί67) 
Αγε; ὕνδϑ πῃ 1] ἀν ἴον ἔῃ Κίπε; Πονν ΒουῪν ἃ 

Βογάβυηδη ἴᾧ Ὀγουρηῦ ἔπου ! 

ΘΟΕΥΘΟΝ (ηιδιπαογδέατ αἰ) 9) 
ΜαΥΥ, δὴ 11] ἀν ἰῦ νὰ8, δΔῃα παν δύ οἱ {πεῖν 

ἔδββα πον. 
ΒΑΤΤΟΒ 

Τοῖς γοὺ πον, γομα θυ Ὀθαβῦ, 5165 πουρῇῃῦ θα 5κίη 
ἃ πα θοπ6. γᾶν, ἀοῦἢ 5Π6 ἴδεα οἡὐ ἀδν ατορβ πὸ τῃς 
οὐἹοκοὺν 

ΟΟΒΥ͂ΡΟΝ 
Ζδυ8' πὸ. νυ, βοιηθυϊπηθβ 8 ογᾶὰζα ΠΕ Ὁ]οὴρ 

ὑΠ6 Αδβϑαῦιβ ἀπ οἷν ΠΘΥ ἃ Ὀγᾶνα Ὀού]6 οἵ {πε 
ἱθπάθγοδῦ ούθθη οΥὐᾶβθ, δη64 οἰδδηϊίνηθθ ΘΙ ῥμ]αγ- 
του 5 'π {πΠ6 ἀ6αρ 5ιδάβ οἵ ἵαξυυηηιι8. 

ΒΑΥΤῸΒ 
Αγα, πα πα γτϑά-ῬῸ}} ΡᾺ}], ᾿6᾽ 5 θᾶ ἃ5. θὰ 6. 

(ὀεἐἐογΐῃ ἀρσαΐι) 1 οἷν πνουἹᾶ ἴο αοα, ψΠ θη ἐπουθ 5 ἃ 

“Α 5008 οὗ βῇθϑρ᾽᾿ : δὐμ]θύθα ννῆθη ὑγαϊηϊηρ ἔδα δυο ν 
ὉΡΟῚ πιοδῦ, ἃπα Κορ ὑμπϑιηβοῖνθβ ἢ οοπαϊύϊοη. Ὁ. 5Ππονθ! της 
βδηᾶ. “Ῥουβαδαβ ἃ ψ ἢ : 1.6. “6. Ὀαρυ]θα ΑΘροη ὕο 
οομηρθῦθ δὖὺ ΟἸγηρία ὑποιρῇ ἢΘ 15 Ὀαὺ ἃ Ροοῦ μδηᾶ δὖῦ θοχίηρ 
(οἵ. 1. 7) 7υϑὺ ἃ5 μ6 Ὀθρι θα ΑὐηδΡυ 15. δύγαν ἔγομχ τὴθ ὑποιρὶ 
586 ΠΘΥ͂ΘΙ ΓΘΔ1}ν Ἰονϑα πἰμ.᾽ 
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ΤῊΒ ΒΌΓΟΙΙΟ ΡΟΕΤΟ 
Ν [οὶ 4 ᾿ , “ ͵ τοὶ τῷ Λαμπριάδα, τοὶ δαμόται ὅκκα θύωντι 

΄Ν', ΄ ͵ Ἑ “ 

τᾷ Ἥρᾳ, τοιόνδε: κακοχράσμων γὰρ ὁ δᾶμος. 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
Ἃ, Ν 2 , γ ΝΥ Ν καὶ μὰν ἐς στομάλιμνον ἐλαύνεται ἔς τε τὰ 
Φύσκων 1, 

͵ 

καὶ ποτὶ τὸν Νήαιθον, ὅπᾳ καλὰ πάντα φύοντι. 
3 ᾽΄ 

αἰγίπυρος καὶ κνύζξα καὶ εὐώδης μελίτεια. 

ΒΑΤΤΟΣ 
φεῦ φεῦ βασεῦνται καὶ ταὶ βόες ὦ τάλαν Αὔγων͵ 

4 - 7 εἰς "Αἴδαν, ὅκα καὶ τὺ κακᾶς ἠράσσαο νίκας, 
“Ὁ ““ ᾽ 

χἀ σῦριγξ εὐρῶτι παλύνεται, ἅν ποκ᾽ ἐπάξα. 

ΚΟΡΥΔΩ͂Ν 
οὐ τήνα γ᾽, οὐ Νύμφας, ἐπεὶ ποτὶ Πῖσαν ἀφέρπων 

“Ὁ ιΨ Μ ᾽ Ν ΄ 5 “Δ 

δῶρον ἐμίν νιν ἔλειπεν: ἐγὼ δέ τις εἰμὶ μελικτάς, 
κεὖῦ μὲν τὰ Τλαύκας ἀγκρούομαι, εὖ δὲ τὰ Πύρρω" 

, ’ 

Αἰνέω τάν τε Κρότωνα καλὰν πόλιν ἅτε Ζά- 
κυνθον 3 

Ἂν Χ χο Ν 7, : ἢ ς ᾿: 

καὶ τὸ ποταῷον τὸ Λακίνιον, ἅπερ ὁ πύκτας 
“ ,ὔ 

Μίλων ὃ ὀγδώκοντα μόνος κατεδαίσατο μάξας. 
- “ 3 ᾿ 3 

τηνεῖ καὶ τὸν ταῦρον ἀπ᾽ ὦῤεος γε πιάξας 
“ “ 7 Ν Ὁ 

τᾶς ὁπλᾶς κἤδωκ᾽ ᾿Αμαρυλλίδι, ταὶ δὲ γυναῖκες 
Ν ᾽ 7 . ᾽ ῇ » , 

μακρὸν ἀνάῦσαν, χὠ βουκόλος ἐξεγέλασσεν. 

1 Φύσκων 80 Ῥαϊ]αῦ. 880, οἵ, Ῥλοίοσιι, 1908, ». 406 : οὔον 
τη85 Φύσκω 3 καλὰν πόλιν ἅτε Ζάκυνθον Ἐὶ, οἵ. ἃ Ἰ.δοοηΐδϑη 
ἱηβουρύϊοη 1. 4.. 79 ταυτὰᾶ ἅτε -- οὕτως ὧς, πιὰ ἃ τηοάϑγη ἔο] |κ- 
Βα Πηρ, ἡ Ζάκυνθος, ἣ Ζάκυνθος, τὸ ἄνθος τῆς ᾿Ανατολῆς : ΤῊ585 
καλὰ πόλις ἅτε (οΥ ἅ τε) Ζάκυνθος ὃ Μίλων ΝδΡοΥ, οἵ, 1, ἢ : 
τὴ585 8 5000], Αἴγων 
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ΤΗΕΟΟΕΙΤΌΒ ΙΝ, δ21-7 

ϑδοῦῆοθ ἰο Ηξὰ ἴῃ ὑπαὶ ναι, {πῃ6 βοὴ οὗ 
ΤΙ ἀτηρυίδααβ μϊρῦ σοῦ 5.0} ποῦν ἃ5 ῃ8 : ὑΠ6ν 18 ἃ 
ἔοι] ταΐχϑη βογῦ, ὑπδν οὐ ὑπαὺ νναγά. 

ΟΟΕΥ͂ΡΘΟΝ 
ἊΠ| [πὰ ϑατηα ὑπαὶ θ0}}5 ἀγίνεη ἴο ὑπα 568-ἰὰκ6 ἀπα 

πῸ Ῥηγϑβοίδη θογάθυ, ἃπα ἴο ὑμπαὺ σαγάθηῃ οἵ ροοὰ 
ἐπίηοθ, σοαύ-ἤονευ, ταὰ]δῦ, ουνεαῖ οἀογοιβ ὈΔ βϑιη, 
ἴο ννῖῦ Ναδοῖμιβ. 

ΒΑΤΤῸΒ (σψηιραϊ ιδίηρ᾽ ὧδ τυ, ἀποίλον ὁ ΜΊίορ᾽ 5. υἱοί 8) 
Ηεῖρῆο, ροοῦ Αδροπ! ὑῃν νεῖν Κίηθ τπὰδὺ 6665 

τησοὺ ὑπεῖν ἀθαῦῃ Ὀδοᾶσβα ὅποι τὸ φὍΠΘ ἃ- ὙΠΟ ηρ' 
ΑΕΓΕΣ να πρίουυ, ἀμ ὑπ6 Π δι ἀϑιηδηβ Ρῖρα πο ΟΠ6 6 
αἰαάϑὲ τπδῖκα ἐπ γ 56 1} 18 4}} ομα υ]ᾶ δον. 

ΘΟΟΗΥ͂ΘΟΝ 
Νὰγ, Ὀγν ἔπε Νυίρἢ5, ποὺ ἢ. Ηδ Ὀεααδαίμδα ἰδ ἴο 

6 ἤδη Πα βεὺ ὀυὺ ἴον Ρίβϑα. [ ἴοο 8πὶ βοπχθξῃϊηρ οὗ 
ἃ τηϊιϑιοἶδη. Μαῦῖς γου, ΤΠ ἃ ἀδὈβίου αὖ ΟἸδιοὸ᾿ 8 
βηδίοῃθϑ ἃπΠα ὑποβα αἰ {165 Ῥυυγ 5 τη  Κ68: (σΐη95) 

Ο Ογοΐοῃ ἰ5 ἃ ῬοπηΥ ἴον 85 ζΖδογηΐῃ Ὀγ {πε 5868, 
Απᾶ ἃ Ὀομπην 5ἰρηῦ οὴ εν δαϑῦνανα Παὶρηῦ 15. {πε 

ἔαπια οὔ Ἰοίην, 
ὙΠ σα θΟΧΟΡ ΜΊϊοπ οπθ πο το τηδ δ ΓΟ ΒΟΟΤῈ 

Ἰοᾶνθϑ [νἰ8 τηθὰ], 
Αμαᾶ ἄονῃ πα Β1]] ποῦ ὺ ἄᾶν, 
ὙΥΏ116 1α5565 ΠΟΙ] ἃ Ὀγ πε ννδῦ,, 
ΤῸ Αὐαδυν}]} 15, Ἰδα ρ ϊηρ σἂν 

. 1,βα πὸ ΡᾺ]}}] Ὀγ ἐπε Π6Ε]. 

“ ΜΙρμῦ σοῦ βοῃ ϑηούμον ἢ: Π6 ρυϑδῦθῃ ρᾶιὺ οὗ ἃ βδου ἔσϑά 
ΔΏΐτη8] νγῶ8 θδύῦθη Ὁ. {16 βϑουἤοουθ. “Ἅ Μυ]οῦ ": βοῃπιθύϊπηθβ 
οϑ]] ρα “ ἤθαρδηβθ." 
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ΤῊΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΕ 

ΒΑΤΤΟΣ 

ὧ χαρίεσ σ᾽ ᾿Αμαρυλλί, μόνας σέθεν οὐδὲ θωνοίσξις 
λασεύμεσθ'' ὅσον αἶγες ἐμὶν φίλαι, ὅ ὅσσον ἀπέσβης. 
αἰαῖ τῶ σκληρῶ μάλα δαέμονος, ὅς με λελόγχει. 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
θαρσεῖν χρὴ φίλε Βάττε: τάχ᾽ αὔριον ἔσσετ᾽ 

ἄμεινον. 
ἐλπίδες ἐν ζωοῖσιν, ἀνέλπιστοι δὲ θανόντες. 
χὠ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα δ᾽ ὕει. 

ΒΑΤΤΟΣ 
θαρσέω. βάλλε κάτωθε, τὰ μοσχία'1 τᾶς γὰρ 

ἐλαίας 
τὸν θαλλὸν τρώγοντι τὰ δύσσοα. 

ΚΟΡΥΔΩΝ. 
σίτθ᾽ ὁ Λέπαργος, 

συτθ᾽ ἁ Κυμαίθα ποτὶ τὸν λόφον. οὐκ ἐσακούεις; 
ἡξῶ ναὶ τὸν Πᾶνα κακὸν τέλος αὐτίκα δωσῶν, 
εἰ μὴ ἄπει τουτῶθεν. ἴδ᾽ αὖ πάλιν ἅδε ποθέρπει. 
εἴθ᾽ ἧς μοι ῥοικόν τι λαγωβόλον, ὥς τυ πάταξα. 

ΒΑΤΤΟΣ 

: θᾶσαί μ᾽ ὦ Κορύδων ποττῶ Διός: ἃ γὰρ ἄκανθα 
ἁρμοῖ μ᾽ ὧδ᾽ ἐπάταξ᾽ ὑπὸ τὸ σφυρόν. ὡς δὲ 

βαθεῖαι 
τἀτρακτυλλίέδες ἐντί. κακῶς ἃ πόρτις ὄλοιτο" 
εἰς ταύταν ἐτύπην χασμεύμενος. ἦρά γε λεύσσεις; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
Ἀ , - 2 Ὁ ΑΨ ΕΗ 7 “ ᾽ ᾿: 

ναὶ ναί, τοῖς ὀνύχεσσιν ἔχω τέ νιν' ἅδε καὶ αὐτά. 

1 βάλλε κάτωθε, τὰ μ. Εἰ, ̓οὗ, βάλλ᾽ ἐς κόρακας: Οὐ ΒΘΓΒ βάλλε 
κάτωθε τὰ μ. 2. ῥοικόν τι ἨΘΥΙΏΔΠΗ : ΤΩΒ585 ῥ. τὸ ΟΥ τυ 
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ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΡΝ, 38--ς 

ΒΑΤΤΌΒ (ποὲ ργῸ9ῇ[ αϑαϊπδί ἐδ ἐαοίίο5δ5 τ ογθηο 6 ; 
αροσίγορ δι) 

Ο Βοδυῦ αι! Αὐηδνν]]}15, ἐποὰρ γοὰ ΡῈ αἀ684, 1 δὶ 
ἔγιθ, δηα [1] πενοὺ ἔοσσεῦ γοαυ. ΜΥ ργεϊυ ροαΐβ ἃγῈ 
αθανῦ ἴο τηθ, θυὺ ἀθαῦ πὸ 1655 ἃ πηϑδίαθη ὑῃαῦ ἴθ ΠῸ 
ποθ. Ο νι 6}]-ὰ-ἀὰν ὑπαῦ τὴν 9 Κ ὕυγη6α 50 11}! 

ΘΟΟΕΥΡΟΝ 
Βοῦῃ γοι, σοοα Βαϊζξαβ ; ΡῈ οοτηΐοτῖεα. ἀοοά ]ποὶς 

σοῆθ5 ἢ Δ ποῦ τη τ ἢ; 8116 ὑΠουε᾽ 5 1 6 ὉΠ γε 5 
ΠΟΡΕ ; ταῖη ὁπ6 ἄν, βῃϊπθ πε ποχῦ. 

ΒΑΤΤυΒ 
Τοῦ ΡῈ ! ̓εἰ5 νν6]]. (ολμαπρῖηρ ἐμα δι)οο) Ρ ψ τ ἢ 

γοι, γ6 οαϊνο5 ; ὰἃρ ὑπ ΜΠ! ΤΉΘΥ γα δῦ [6 φυβδθῃ 
οἵ ἴΠοβ6 οἱΐνθϑ, ὕῃς νδυ]θῖβ. 

ΟΟΒΥ͂ΡΟΝ 
ΗδΦΥ ὑρ, ϑπονατορ ! ΠΟΥ ὑρ, ἀοοαβοάν ! ἴο {Π|πῈ 

ΗΠ] νυν γε! Αὐὸ ἔδουὰ ἀθαῦῖρ ᾿Εοτβ. Ρᾷὴ [}] 
ΡΥ βθ μον οοπθ ἔπ 66 8Π 6ν]] οπα 1 ὑμποι βἴαν ὑπο γα. 
Τοῖς γε ἔπεῖα; Ὀδοῖ 81η6 οοπίθβ σαίη. 'ουἹα 
ποτα σγοῦα θαὺ ἃ μυ]-αῦ ἴῃ τὴν παπᾶ ἢ 1 Πεαᾶ μά 
αὖ 1Π66. 

ΒΑΤΤΟΒ 
Ζευβ βᾶνα ὑπερ, Οογγάοῃ ; 866 ούτε ' [Ὁ Πδὰ αἱ 

τὴ 6 85 ὑμποιι βαϊἀϑὺ Π6 ψοτα, ὑπΠὶ5 ὑπούη, ἤθ ας ἀπά ον 
Ων ΔΉΚΙ6. Απᾶ πον ἀ6αρ πε βρίπα]6- ὑΠουπ5 σὸ ! 
Α ρϊαρσαρ οὐ ἔπγ Πεοίξευ ̓  [Ὁ 411] οᾶια οὐ ΤΥ φσαρίπῃρ 
αἰτοῦ μου. ((ὐρηψάοη οοηιθς (0 ἠδῖρ ἠδ) [ἰ)οβῦ 566 
Βίγῃ, Δα ἢ 

ΟΟΗΥΡΟΝ 
Αγε, ἀγϑ, ἃπα πᾶνε σοῦ Πίπη ᾿ὑνγιχὺ τὴν π81]15; δπὰ 

Ιο ! Πθτ Π6 ἴ5. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΠΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

ΒΑΤΤΟΣ 
4 ᾿ » ΝΥ Χ , ᾿ ς ’ ΝΜ 

ὁσσίχον ἐστὶ τὸ τύμμα καὶ ἁλίκον ἄνδρα δαμάζει. 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
Ε] Υ “ 53 Ψ ᾿ 7 Μ 7 

εἰς ὄρος ὅκχ ἕρπῃς, μὴ νήλυπος ἔρχεο Βάττε' 

ἐν γὰρ ὄρει ῥάμνοι τε καὶ ἀσπάλαθοι κομέονται. 

ΒΑΤΤΟΣ 
εἴπ᾽ ἄγε μ᾽ ὦ ΚΚορύδων, τὸ γερόντιον ἦρ᾽ ἔτι μύλλει 
τήναν τὰν κυάνοφρυν ἐρωτίδα, τᾶς ποκ᾽ ἐκνίσθη; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 
: ΄ 3, Φ - ΄ Ψ ἀτπεῖν 2 ᾿ ἀκμάν γ᾽ ὦ δειλαῖε: πρόαν γέ μεν αὐτὸς ἐπενθὼν 60 
καὶ ποτὶ τᾷ μάνδρᾳ κατελάμβανον ἅμος ἐνήργει. 

ΒΑΤΤΟΣ 
εὖ γ᾽ ὄνθρωπε φιλοῖφα' τό τοι γένος ἢ Σατυρισκοις 
ἐγγύθεν ἢ Ἰ]άνεσσι κακοκνάμοισιν ἐρίσδεις. 
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ΤΗΕΚΟΟΚΕΙΤΌΒ [ἹΝν, κτ6-63 

ΒΑΤΥΤυΒ (ἐγ ηιοοϊ-ἠογοῖο δίγαϊη) 
Ὁ νυἱιαῦ ἃ {{Ππ την ψουπα ἴο ονθυμπηαβίθυ 80 

μη ρῃδΥ ἃ τηδῃ ! 

ΟΟΒΥΘΟΝ (ροϊπέϊηρ ἐδ φιογαῖ) 
ΤΠ Ποῦ ἀ᾽ δῦ ρα οπ ὑῃν β!οθβδῈ γνθη ποι ροσϑῦ 

ἰπΐο ἐπα 1115, Βαΐζιιϑ ; ̓ 015 τᾶγθ σγοιπα ΓῸΣ μου 5 ΔΠ 4 
σογ86, ὕΠ6 Π1115. 

ΒΑΤΤῸΒ 
Ῥγαν [611 τηρ, (ουνάομῃ, οομηῈ8 δου γοῦ τῆς ρδ]- 

Ια ἢ ὑπᾶὺ ἀαΥκ- γον εα ρίεοα οὐ ἴονε ἢξς. ννᾶβ 
δῃ θη οἵ» 

ΘΟΟΒΥΡΟΝ 
Αγε, ὑμαὺ ἀοεβ 6, 115. ἢἰβ πο κι 1 πᾶρρεποᾶ οὗ 

ἴποι Ὀαὺ ὕννο ἄδὺβ ΔρΡΌΠΘ, πα πθὰν ὈΥ ἴΠ6 Ὀγτα, ἴοο, 
δ ηα αἰ. , σΑ]απῦ νὰ ἴπ6 ψοσα. 

ΒΑΤΤῸΒ (αροσίγορἠ δῖ") 
ὟΥῈ11] ἄοπβ, οοάτηδῃ [ἰρηΐ-ο᾽ -ἰονθ. ᾿ΤῚ5 ρῥ]αίῃ 

ποὰ οομηοϑὺ ποὺ ἔδυ θεῖον πΠῸ6 οἱά ϑαΐγιβ δπᾶ 1]}- 
5ῃδηΚαοα Ῥδη8 οὐ Π6 οοπηΐνν- 5146 ἴου Πἰπϑᾶρα. 

“ΟἹα ϑαύγυβ" : οήηριθβ. οὗ Ῥὰη δηὰ ὑπ ϑϑαύῦνυβ ψγθγθ ἃ 
ἔθαύαγα οἵ ὑμ6 οοπηῦγυ-Β1 46. 
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ὙΡΈΣ: 

τε ἀν ν λπῳ 

- 

(υκιῤλῳο θα: ΠῚ λα ̓ 
τ τε 

ΠΣ ἘΠ 
ς Βρε δ ονυἱα ἕ 

ΤΕ μεκεὶ! τῶν ϑ8ιο- Υ ππηθ 54: ἐπ 

εἰ τ αὐ πῷ 98} Βυι' εὐ Ἔν. ἜΠΤ ᾿ 
ν σο νον". 



ν.---ΤῊἙ ΘΟΑΤΗΕΒΕῸ ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΗΕΡΗΒΕ) 

ΤῊΕΒ σοόπθ οὐ {ἐἰὶς δἠμορλενά-ηυηια ἐς ἰαϊαὶ ἐπι ἐδδ τυοοάεὰ 

ραδίμγος πθαν ἐδ περι, οὗ ἐδδ γῖυον (ναί δ ἴπ ἐδ6 αἰδίγιοί 

95 ϑυϑαγὶα απὰ Τ ἀλειγὶὰ ἐπ δοιέλενη, Παίψῳ. Τ᾽ 6 ἠογεστοιπα 

ἐς ἐΐια δλογε 9Γ α ἰαροοη πϑαν τυλο, δίαμα εβὶριος 9 ἐδε 

Νηρ τυῆο ργεϑίαα οὐδοῦ ἐΐ, πα ἐἤεγο ἐδ οἷοδθ ὕψ ἃ τιιδέϊο 

δἰαίιιο οΓ Ῥαη 9 ἐλε δεαδιίθ. 716 οπαγαοίογα αγὸ α σοαί- 

λογά παηιϑὰ (ομιαίας απὰ ἃ ψοιηρ δἠερἠογαά παηιθεί 1 αοοῊ 

γυἶο ατὸ τυαϊοϊης ἐ]ιοῖν Ποολδ. Ηαυΐηρ ὁεαίοα ἐλοηιδθίυες 

ϑοηῖ6 ἰἰέέίο ἀϊδίαποο ἀραγέ, ἐλποῳ ργοοθοά ἐο σομυθΥβε ἴπ πὸ 

υογῳ Τ»Ἰομαϊῳ 5ριὶγὶέ, ἀπά ἐμ6 ἰαϊξ σγα(μαίίμ ἰεαάς ἰο ἃ 

οοηἰοδὶ 97, δοπὰς τοὶ, α τυοοἀομέέον' παηιε Μογβον 707 ἐΐε 

7μᾶρσε απὰ α ἰαηιν ἀπά α ροαΐ {οΥ ἐΐε βδίαϊεθ. ἽΠλ6 οοπέεϑι 

ἐ5 α ϑρὶγίοα, ποὲ 9 δα α ὑϊίέογ, οηδ, ἀπε δοηδὶδίς οΓ ἃ 

ϑογίθα ΟὗὨἩ αἰξογπαίε οοιρίοίς, ἐδδ οἰάδ)᾽' παρ βγϑὲ δίηιριηρ ἠϊ 

οοιρίοί πὰ ἐδ ψοιησον ἐδθη ἐγηέης ἰο δείξουν ἀΐηι αὐ ἐδπ6 

ϑαηια ἐΐοηιθ. 6 ἱμοηιθς (οηιαίας οἤοοδοβ αὔὰ υαγίοιιδ, 

διέ ἐδια ἀογιϊπαηέ ποίθ, αδ οὔίοη ἐη 1 εοογίι, 16 ἰουθ. [η 

ϑοηῖα οΓ ἔα ἰὔιθς ἐλιογα ἐδ πιοῦθ ηιθαπὲπρ ἐμαπ ἀρρέϑαγς οἡ 

- ο΄ ἐλ ϑιιγίαοο. Α|ον (οιγίθοη ραϊΐγς 9} οοιρίοίς, Μογδον 

ὀγοαζϑ ἐη ὑφίογο Ταοοη ἤας γορίϊοὰ ἀπά αὐοαγα5 ἠδ ἰωηεῦ 

ἰο (ογιαίαϑ. ! 

δι 



Υ.--ΑἸΠΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΜΈΝΙΚΟΝ 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
Αἦγες ἐμαί, τῆνον τὸν ποιμένα τὸν Συβαρίταν 
φεύγετε τὸν Λάκωνα: τό μευ νάκος ἐχθὲς ἔκλεψεν. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
᾽ ᾽ εἿ “Ἁ 7 [ ᾽ ᾽ ’ὔ » ᾽ “. 

οὐκ ἀπὸ τᾶς κράνας σίττ᾽ ἀμνίδες ; οὐκ ἐσορῆτε 
τόν μευ τὰν σύριγγα πρόαν κλέψαντα Κομάταν; 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
τὰν ποίαν σύριγγα; τὺ γάρ ποκα δῶλε Σιβύρτα 
᾽ Ἄὦ , 3 ᾽ “ Ἁ 4 ἐκτάσα σύριγγα; τί δ᾽ οὐκέτι σὺν Κορύδωνι 
. ΄-“ , φῳ, ’ὔ Ψ 
ἀρκεῖ τοι καλάμας αὐλὸν ποππύσδεν ἔχοντι; 

ΛΑΚΩ͂Ν 
τάν μοι ἔδωκε Λύκων ὠλεύθερε. τὶν δὲ τὸ ποῖον 
Λάκων ἀγκλέψας πόκ᾽ ἔβαν νάκος ; εἰπὲ Κομᾶτα. 
οὐδὲ γὰρ Εὐμάρᾳ τῷ δεσπότᾳ ἧς τι ἐνεύδειν γὰρ Εὐμάρᾳ τᾷ ῳ ἢ 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
Ν ,ὔ τὸ Κροκύλος μοι ἔδωκε, τὸ ποικίλον, ἁνίκ᾽ ἔθυσε 

“ [4 Ἂ ἊΨ ᾿ } 53 Ν Ν ᾿ῶ.. 

ταῖς Νύμφαις τὰν αἶγα" τὺ δ᾽ ὦ κακὲ καὶ τόκ 
ἐτάκευ 

7 Χ “ Ν Ζ Ν βασκαίνων, καὶ νῦν με τὰ λοίσθια γυμνὸν ἔθηκας. 
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ν.--ΤῊΝ ΟΟΑΤΗΒΕῸ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΗΒΡΗΒΕ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Βενγθ, σοοα τὴῦ σΟδῦβ, οὐ γόπάθι 5Βῃ ρῃ σα ἔγῸμΣ 

Ξυθανῖβ, θαννασο οἵ Ταοοη ; Π6. 5016 τὴν βκίπ-οοδὺ 
γεβίογάδυ. 

ΠΑΟΘῸΝ 
Ηδν ὺυρ! τυ ργεῦςυ ᾿δυκΚίπβ ; νὰν ποτὰ ὑπε 

Βρυΐησ. 866. γοὰ ποὺ (Οὐοιηδΐαβ ὑΠπαῦ 5016. τὴν ρἷὶρε 
ὕννο ἄἀδγβ ΔΡΌΠΕ ἢ 

ΟΟΜΑΤᾺΒ 
Ριρε ἢ ϑιργυΐαβ᾽ θοπαϊηδη ροββθββϑθα οἵ ἃ ρίρε " ἢ8 

ὑπαῦ νγὰβ οοηϊεπὺ ἴο οἷῦ νυ (οΥγάοῃ ἃπα ἴοοῦ προη 
ἃ ῬΑΙῸΘΙ οὐ 5ἔγαννϑ ᾽ 

ΠΑΘΟΝ 
Υεβ, τηδϑίθυ ἔγθοιηδϑῃ, ὑπ6 ρὶρε ᾿γοοη σάν Π10. 

Απά 85 Ὁ. γοῦν 5κίη-οοδῦ, ννμᾶὺ βεϊη-οοαῦ ἃπα ἤθη 
᾿νὰ5 Ἔνϑὺ Τἀοοη οι οα οἵ οὐ γουῦγθ ἢ 16]}] τηθ ὑπαῦ, 
Οοιμηαΐαθ; ψ ἢν, γοῦν ἰογὰ Ἐμιγηαγαβ, ἰθὺ ἁἰοηθ ἢΪβ 
Ὀομάτηδη, ἢδνοῦ Πδα οὁπ6 δνϑὴ ἴο 51660 ἴῃ. 

ΘΟΜΑΤΑΒ : 
ΓῚ5 ἐπαῦὺ Οὐόου]ὰβ σάνε τη6, πε ἀΔρΡὈ]6 5κίη, δῇδεν 

ἐπαῦ ἢς βδουϊβοθα ὑπαὶ ϑῃδ-ροαῦ ἴο π6 ΝΥ ΏΡΙ8. 
Αμᾶ ἃ5 γοῦν ἔθ] εδηνίοιιβ αγ6 8 νναΐθγεα [ῸΥ Ὁ ΤΠ θη, 
850 γὙΟῸΣ [0] δηνίουιβ μᾶπ 5 πᾶνε 4 τὴ σὸ Πδϑποο- 
ἔογθ ἢ πακεα πον. 
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ΤῊΕ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 

ΛΑΚΩΝ 
᾽ ΦΟΟΝ Ν “Ὁ Ν Ψ ; 7 7 οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα τὸν ἄκτιον, οὐ τέ γε Λάκων 

τὰν βαίταν ἀπέδυσ᾽ ὁ Κυλαίθιδος,: ἢ κατὰ τήνας 
- , “Μ Ν 2 - « 7 

τᾶς πέτρας ὦνθρωπε μανεὶς εἰς Κρᾶθιν ἁλοίμαν. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
οὐ μὰν οὐ ταύτας τὰς λιμνάδας ὠγαθὲ Νύμφας, 
ΒΕ Ω, )ὔ Ν » ΄ 7 

αἴτε μοι λαοί τε καὶ εὐμενέες τελέθοιεν, 

οὔ τευ τὰν σύριγγα λαθὼν ἔκλεψα Κομάτας. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
3,» ᾿ ᾿ 4 »᾿ ιν αἴ τοι πιστευσαιμι, τὰ Δάφνιδος ἄλγε᾽ ἀροίμαν.. 

᾽ » “Ὁ 

ἀλλ᾽ ὧν αἴκα λῇς ἔριφον θέμεν, ἔστι μὲν οὐδὲν 
ς 3 ΝῊΡ 7] » ΨΙΣΙΝ ’ὔ, 

ἱερόν, ἀλλ᾽ ἄγε τοι διαείσομαι, ἔστε κ᾿ ἀπείπης. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
Φ Θένῳ ,ὔ Μ », Φ ὧν “ ὕς ποτ ᾿Αθαναΐαν ἔριν ἤρισεν. ἠνίδε κεῖται 
ὥριφος" ἀλλ᾽ ἄγε καὶ τὺ τὸν εὔβοτον ἀμνὸν ἔρισδε.3 

ΛΑΚΩΝ 
᾿ - 3 - ἐδ ΣΕ ς 8 2 "ν ᾿ καὶ πῶς ὦ κιναδεῦ τάδ᾽ ἐρίσσεται" ἐξ ἴσω ἄμμιν; 

’ὔ 7ὔ ᾽ὔ ζ΄ ,ὔ 

τίς τρίχας ἀντ᾽ ἐρίων ἐποκίξατο ; τίς δὲ παρεύσας 
αἰγὸς πρατοτόκοιο κακὰν κύνα δήλετ᾽ ἀμέλγειν; 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
“ Ὁ Ν 7ὔ ς Ἁ (θ 4 ὅστις νικασεῖν τὸν πλατίον ὡς τὺ πεποίθει, 
σφὰξ βομβέων τέττιγος ἐναντίον. ἀλλὰ γὰρ 

οὔ τι 
ὥριφος ἰσοπαλής τοι," ἴδ᾽ ὁ τράγος οὗτος" ἔρισδε. 

1 Κυλαίθιδος ΒΘΟΙ [6] ἔτοπι ἩΘΥοαδ8 6. δ0: τη85 Καλ'. 3 ἔρισδε 
ὙΥὉ ἢ δοοῖβ. οὗ βύδκθ: π|88 8180 ἔρειδε 8 τάδ᾽ ἐρίσσεται 
(Ραβϑῖνθ) Εἰ: πὴϑ8. τάδ᾽ (τάγ᾽, τάδε γ᾽) ἔσσεται 4. πεποίθει 
Ἡθί 5118 : Τη88 πεποίθεις ὅ χρι ΑὮΓΘΩΗΒ : ΤΏ88 τὺ 
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“πο νέας». 
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ἜὌΞΗΒ ΨΥ  Ύ ΨΟΡΡΎΎΩν 



ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΙΘ Υ, 1τ4-0 

ΠΑΘῸΝ 
Ναὰγν, πᾶν, ὈγῪ Ρᾶμ οὐ ἔπε ὅ όσα; Ι͂ἀσοη βοὴ οἱ 

Ογ]δϑῦμῖβ πονον ἤ]ο θα. οοὰαΐ οὗ ὑπίηθ, ἔθ! ]ονν, νὰν 1 
γα τανίηρ τη 656 ἃμα ἰθὰρ ἱπῖο ὑπ6 (ταῦ 5. ΤῸ πὶ 
γοη ον ΤΌΟΚ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Νο, πο, ὈΥ μεθ Νγιηρῇ5 οὐ ὑπ6 Ιὰκθ, τηδῃ ; 80 

ΒΌΤΕΙΥ ἃ5. 1 ψῖϑἢ ᾽εῖὴ ᾿ἰπα ἀπα ῥγορί ὑΐουβ, (ὐομηαὰϑ 
ΠΕΥΘΙ ἰαϊά σηθακίηρ Παπα οἡ Ρΐρ6 οὐ ὑΠ]1Π6. 

ΠΑΟῸΝ 
Ηξάνεπ βαπᾷ το ἐπε αἰηίοϊίοη οἵ Παρ ηῖ5 1 δἰογ 1 

ὈεΙενα ὑμπαῦ ἴα16. Βαυῦ δπουρὴ οὗ ὑπῖ5; 1 που} 
νγᾶρα τὴη6 ἃ Κἱα--- 18. ποῦ μου ὑπΠ6 οδηά]θ, ὑυΐ 
πΘνου 6 1655 οοὴθ οὐ; [1] ᾶνα ἃ οοηΐθηδίοη οὐ 
50ηρ Ὑγ ἢ ὑΠ6 6 11] ὑποὰ οὐὙ ΠοΙά. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Τὶ5 ἴῃς οἱά 5ἴουγ---[ϑο ἢ ΠΥ ργαπάδιη. ΤΉσΓα :; 

ΤΩ ψαρα ἰ5 ἰαἰΪά. Απᾶ που, ἔου ὑμῖπθ, ἰὰν τὴ [ἢν 
ἤπο ἔα Ἰάτὰ ἀσαϊπιϑὺ ἴὔ. ἕς 

ΠΑΘῸΝ 
ΤΠου ἴοχ ! ρυπθα μον 5411] 5.0 ἢ ἰαγίπρ ἔδᾶρε} 

Α5 ψῈ}} τηϊρηῦ ομα βῃθδυ Πἰπη56 1 Παὶν δ δ᾽ τηϊρηΐ 
Πᾶνα ψοοὶ, ἃ5 γν6}}] οἤοοβϑ ἴο τἱἱκ ἃ ἴου] Ὀἱζοῃ Ὀεΐογα 
ἃ γουπρ' τ] ἢ-ρ δῦ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ης ὑπαῖ᾽ 5 85 516 85 ὅποι. ὑπαὺ 611] νδηα 5} ἢΪ5 

ΠοΙΡΉ ΡΟΣ 56 πκὸ Π6 γὰϑρΡ ὈυζΖίηρ ἃραϊηϑῦ {Π6 
οὐἹοκοῦ 5 βοῆρ,. Βαΐ ᾿[15 411 9016 ; τὴν ΚΙα 1Ὁ 56 615 15 
ΠΟ ἔαϊν βίαϊκθ. 80 Ἰοοῖκ,  ἰὰν ὕπερ ὑπ|8 ἔᾺ]}1-ρυόννῃ 
Πα-ροαῦ ; ἃπᾶ πον Ὀορίη. 

“ΘΟ ἢ ὕἢγν σγϑηάδιηῃ  : ὕμα ατϑθὶκ 15 ““ὉΠ6 βου οοπὐθηδοα 
δθδϊπϑῦ Αὐλιθηδ.᾽ “Ἑδάρο᾽" : Ὀθ βυϊδ 16. 
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ΤΗΝ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘΒ 

ΛΑΚΩΝ 
Ἁ ῦ δ᾽. ᾽ ͵ Ν θ 3 . “ὃ Φιο δ 

μὴ σπεῦδ᾽ - οὐ γάρ τοι πυρὶ θάλπεαι. ἅδιον ἀσῇ 
τεῖδ᾽ ὑπὸ τὰν κότινον καὶ τἄλσεα ταῦτα καθίξας. 

Ν [τ - ΄ ἢ 7 

ψυχρὸν ὕδωρ τηνεῖ καταλείβεται: ὧδε πεφύκει 
ποία χἀ στιβὰς ἅδε, καὶ ἀκρίδες ὧδε λαλεῦντι. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
4 7 νἀ, Ὁ ᾽ ,ὔ “ 

ἀλλ᾽ οὔ τι σπεύδω" μέγα δ᾽ ἄχθομαι, εἰ τύ με τολμῇς 
5 - 5 “-“ 

ὄμμασι τοῖσδ᾽ ὀρθοῖσι ποτιβλέπεν, ὅν ποκ᾽ ἐόντα 
παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐγὼν ἐδίδασκον. ἴδ᾽ ἃ χάρις εἰς τί 

ποθέρτπει. 
θρέψαι τοι λυκιδεῖς, θρέψαι κυνάς, ὥς τυ φάγωντι. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
Ν δι θεῶν Ν “ αἿ Ν Ἃ Ν καὶ πόκ᾽ ἐγὼν παρὰ τεῦς τε μαθὼν καλὸν ἢ καὶ 

ἀκούσας 
ἤ 3 3 μον ΑἾ Ν 5 Ν ) 7 μέμναμ᾽; ὦ φθονερὸν τὺ καὶ ἀπρεπὲς ἀνδρίον 

αὔτως. 
ΚΟΜΑΤΑΣ 

φι ΨΌΦΟΝ 77 , Ν  ΝΣς το, Ν ὔ 

ἁνίκ᾽ ἐπύγιζόν τυ, τὺ δ᾽ ἄλγεες" αἱ δὲ χίμαιραι 
“ ε 

αἵδε κατεβληχῶντο, καὶ ὁ τράγος αὐτὰς ἐτρύπη. 

ΛΑΚΩΝ 
’ 

μὴ βάθιον τήνω πυγίσματος ὗβε ταφείης. 
3 ε Ψ ᾽ δ᾽ “ ἊΝ Ὁ ἀλλὰ γὰρ ἕρφ᾽, ὧδ᾽ ἕρπε, καὶ ὕστατα βουκο- 

λιαξῇ. 

ΚΟΜΑΤᾺΣ 
2 ς [ο - » ὃ ,ὔ ϑ ὃ 7 οὐχ ἑρψῶ τηνεῖ: τουτεῖ δρύες, ὧδε κύπειρος, 

ον ως 

ὧδε καλὸν βομβεῦντι ποτὶ σμάνεσσι μέλισσαι" 
ἔνθ᾽ ὕδατος ψυχρῶ κρᾶναι δύο' ταὶ δ᾽ ἐπὶ δένδρει 
3 “ « 

ὄρνιχες λαλαγεῦντι' καὶ ἃ σκιὰ οὐδὲν ὁμοία 
τᾷ παρὰ τίν: βάλλει δὲ καὶ ἁ πίτυς ὑψόθε κώνοις. 

1 ὄμμασι τοῖσδ᾽ ἘΘΥΙΙΏΔΏΠ ; 1158 ὕ. τοῖς 
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ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ Ψ, 321-29 

: ΜΑΘῸΝ 
50, βοῦς ; πὸ ἤγε᾽ 5 θυγτπΐηρ ἴΠ66. Υοι!"}]! 5ίηρ 

Ὀεύξεν ϑἰδεπρ ἀποὺ ὅπ νυ] οἱἵνε ἀημα {Ππ|5 οορρίσθ. 
ΤΠ οΥ θ᾽ 5. 600] νναῦοὺ [Ἀ]ΠΠ}Ππρ' γοπάου, ἀμ Πα δ᾽ 5. σγᾶβ5 
δ] ἃ φΥθοη 66, ἀπα {Π6 Ἰοσιιδὶβ αὖ ὑπϑῖν ργαυ]ηρ, 

ΟΟΜΑΤΑΒ 

ΤΥ ἴῃ 0 Παβίθ, ποῦ 1, θυΐ ἴῃ βουγοὸν γποὺ ὑπαὶ 
γοιῦι ἀἀγ6 ἸοΟΙΚ τὴθ ἴῃ πὸ ἴδοθ, Ε ὑπαὺ μδα ὑπὸ ὑθδο μη 
οἵ νοῦ θη γοὰ μοῦ Ὀυΐ ἃ οΠ1]ἃ. [Ιου ! Ἰοοκ 
γῃογῈ Κἰηπ6885 ΡῸ65. ΝΌΓΒΘ ἃ ψ ] Εο,---δν γαῦΠου, 
Πυγ856 ἃ Ρυρργ-αορ---ἰο Ὀ6 δαἴδῃ ον ὑ. 

ΠΑΓῸΟΝ 

Αμπᾶ ψ ἤδη, ρύᾶυ, ἄο 1 τϊπα τὴς ἴο ᾶνθ ἰδαυπῦ οὐ 
Πεαγὰ δυρῃὺ οἵ σοοα Ὸπι πΠ66 ἢ ΕἾΘ ὕροη {Πα Ὸν 
ἃ ΤΟΥ ΘηνΙΟΙ5 ἃ πα ΘΠ Υ}15}} ρίθοα οἵ ἃ τπδῃ! 

ΟΟΜΑΤ ΑΒ 

αὐτὴ ἐρὸ ἐδ ραδάϊοαθαμ, ἔμαθε 40] 6 α5 οὖ ορ6}]ὰὸ 
ὈΑ]αθαηΐ εὖ οαΡΟΥ δὰ85. θυ υγαθαῖ. 

ΠΑΘΟΝ 

πᾶ πὸ ἰδία ραθαϊοαϊζίοπθ, οἸ ον, ῥγο απ 5 
ΒΡ ἰασῖβ  Βαΐ ἃ ἴγιοθ, τῆᾶῃ ; Εἰ Π6Υ, οοσηθ ὕποι 
ΒΕ ον, πα ὑπου 51Π8}Ὁ βίπρ' ἔν σουηΐνυ-ϑοηρ ἔῸγ ἐπε 
Ἰαϑὺ ὑϊπη6. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
ΤΆΓΟΥ ψν1}} 1 πον εὺ οοηθ. Ηδτε 1 πᾶνε οἂκβ δα 

Ὀεαάθίτανν, ἃπα θ6 65 υτημίησ Ὀγάναὶν αὖ ὑῃ6 ἢίνθϑ, 
ΠοΥθ᾽ 5 ὕνγο βρυίπρθ οὗ 9001] νναῖδθυ ἴο ὕῃΥ οπθ, πᾶ 
Ὀἰγα5, ποὺ Ἰοοιβίβ, ἃ- Δ] Ϊπρ ἀρομ {πΠ6 τες, δηα, ῸΥ 
5Πδάδ, πη θ᾽ 5 ποῦ 8] 80 σοοα ; δπᾷ νγνῆδῖ᾽ 5 τὔοσε Π6 
Ρἷπα ονευῃοδα 15 οαϑύϊηρ ἢ 6. παΐβ. 
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ΤΗΝ ΒΌύΘΟΙΙΟ ΡΟΕΒ 

ΛΑΚΩΝ 
ἦ μὰν ἀρνακίδας τε καὶ εἴρια τεῖδε πατησεῖς, 
αἴκ᾽ ἔνθῃς, ὕπνω μαλακώτερα" ταὶ δὲ τραγεῖαι 
ταὶ παρὰ τὶν ὄσδοντι κακώτερον ἢ τύ περ ὄσδεις. 
στασῶ δὲ κρατῆρα μέγαν λευκοῖο γάλακτος 
ταῖς Νύμφαις, στασῶ δὲ καὶ ἁδέος ἄλλον ἐλαίω. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
3 ῇ “Ὁ 

αἱ δέ κε καὶ τὺ μόλῃς, ἁπαλὰν πτέριν ὧδε πατησεῖς 
καὶ γλάχων᾽ ἀνθεῦσαν' ὑπεσσεῖται δὲ χιμαιρᾶν 
δέρματα τἂν παρὰ τὶν μαλακώτερα τετράκις 

ἀρνῶν. 
“Ὁ ΔΕ. Ἁ ᾿Ὶ Ν [οἱ ᾿ , στασῶ δ᾽ ὀκτὼ μὲν γαυλὼς τῷ Πανὶ γάλακτος, 

2 Ἀ Ν " 7 ΄ ΟΣ ’ὔ ὀκτὼ δὲ σκαφίδας μέλιτος πλέα κηρί᾽ ἐχοίσας. 
ΔΑΚΩ͂Ν 

’ αὐτόθε μοι ποτέρισδε καὶ αὐτόθε βουκολιάσδευ" 
τὰν σαυτῷ πατέων ἔχε τὰς δρύας. ἀλλὰ τίς ἄμμε, 

7 - "2 "ΜΝ ς ῇ, δ᾽ ε τίς κρινεῖ; αἴθ᾽ ἔνθοι ποχ ὁ βουκόλος ὧδ ὁ 
Λυκώπας. 

ΚΟΜΑΤᾺΣ 
3 Ν ΕΝ οὐδὲν ἐγὼ τήνω ποτιδεύομαι: ἀλλὰ τὸν ἄνδρα, 

“ ’, 

αἱ λῇς, τὸν δρυτόμον βωστρήσομες, ὃς τὰς ἐρείκας 
τήνας τὰς παρὰ τὶν ξυλοχίζεται' ἔστι δὲ Μόρσων. 

ΛΔΑΚΩ͂Ν 
βωστρέωμες. ᾿ 

ΚΟΜΑΤΑᾺΣ 
Ἁ , 

τὺ κάλει νιν. 

ΛΑΚΩΝ ἶ 
"ἰὼ ξένε μικκὸν ἄκουσον 

ΟΞ» ὔ » Φ ΝΣ { 3 7 

τεῖδ᾽ ἐνθών: ἄμμες γὰρ ἐρίσδομες, ὅστις ἀρείων 
3 ῇ 

βουκολιαστάς ἐστι. τὺ δ᾽ ὠγαθὲ μήτ᾽ ἐμὲ Μόρσων 
-" 3 ΄ 

ἐν χάριτι κρίνῃς, μήτ᾽ ὧν τύγα τοῦτον ὀνάσῃς. 

6ὃ 



ΤΗΞΚΟΟΘΕΙΤΌΘΒ Ν, ςο-όο 

ΠΑΘΟΝ 
Απ νου] οοὴθ μαῖα, [1] ἰὰν γοὰ 5841} ὑγεδά 

Ἰαυ βίη ἃ πα 5ῃ6αρ᾽ 5 ΨΟΟ] 8ἃ5 80 85 5].66βρΡ. Τποβα 
᾿. Ὀυοϊκροαῖ-ρΡ6 115 οὗ ὑμΐπα 51π16}} δ᾽ δἢ ὑϑηϊκοὺ ἔπδπ ὑποι. 

Απᾶ 1] βεῦ ὑρ ἃ ργεαῦ ον] οὗ νη δϑὺ ταῖκ ἴο 
ἐπε ΝΎΡῃ5, ἃπᾶ εκ [1] βεῦ ᾧἃρ ἃποῖμει οἵ 
βυγεοϊαϑὺῦ ο1]. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
1 οοὴς γοὰ ἄο, γοῖι 5}4}1 ἐγεδὰ ἤδϑυθ ἵδρϑὺ ἔθ᾽ ἢ 

ὉΠ ΟΥ̓ΡΔΠΥ 41} ἃ- ]ονίηρ, ἀπα ἴον γοῦν ᾿γίηρ ἄονη 
ἐμοτε᾽ 5 5μ6-σοαῦ-Βκίπθ ΤΟῸ ὑϊπηα5. 85 βοῦν. 88. ὕποβθ 
Ἰατα κί οὗ {πἰπ6. Απᾶ 11 βεῦ ἂρ ἴο Ῥδη εἰρῃὺ 
Ρα115 οὗ τὐκ δπὰ εκε εἰρῃῦ ροὶβ οἵ ΠῚ Ποπογ- 
ΠΟΥ 5. 

ΠΑΘΟΝ 
6ο ἴο; 6 ψγῇβσε γοῦ ν}}}] ἔῸΣ τὴθ [Ὁ ὅπα τηδίοἢ ο᾽ 

οουπέγγ-ϑοηρ. ΟὉ γοῦν οὐ σαΐθ; γα Ὺ6 ὙγΘΙΘΟΙΩ 6 
ἴο γοῦν οακβ. Βαΐ ψ|ο᾽5 ἴο 6 οὔυν Ἰυᾶρθ, 580 Ψ80 ἢ 
νου] αοα πεαύμονυαὰ Τγοοραβ τηϊρηῦ οοῖης ὑΠιὶ85 ἂν 
ΔΘ ρ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ι 5 δον πὸ ψαρΐ οὗ τη. ὙΥ6᾽1] Πο]]ὰ ταῦμευ, δη ὁ 

ΡΙεαβα γ8, ὁἢ γόὸπ ψοοδοιΐξίεν ὑπαὶ ἰ5. δῦ. ἔπ 6] ἴῃ 
1ῃ6 μοδῦμευ πθᾶῦ ψῃοτα γοὰ θ6. Μούβοηῃ ἴὖ 15. 

.ΑΟΘΟΝ 
γε νυ}. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
ΟΔ}1} Ηΐτη, γοι. 

ΓΠΑΘῸΝ 
Ηο, ἔτεπά ! ΠΙΕΠΟΥ ἀπ Ἰοπα υ5 γΟῸ Θαὺ8. ΔΎ Π]]6. 

ὟνΥνε ὑνο πᾶν ἃ τοδίοῃ ἰονατᾶ, ἴο 566 ψν ῇῃο᾽ 5 {πα 
θαυξευ τηϑη αὖ ἃ δουπίνυ-50ηρ. (ΜΟΒΒΟΝ ὩρργοαοἨε5) 
Βε γουὺ ἔαϊν, σοοᾶ Μογβοῃ; ποῖῦμον Ἱπᾶρα τὴα οὐ οἵ 
ἔανουν ποὺ γεῦ 6 ἴοο Κἰπά ἴο Πίπι.᾿ 
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ΤῊΗΕ ΒΌΓΟΙΙΟ ΡΟΒῚΘΒ 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
ναὶ ποτὶ τᾶν Νυμηνν Μόρσων φίλε μήτε Κομάτᾳ 

τὸ πλέον εὐθύνῃς, μήτ᾽ ὧν τύγα τῷδε χαρίξῃ. 
ἅδε τοι ἁ ποίμνα τῶ Θουρίω ἐστὶ Σιβύρτα. 

ΛΑΚΩΝ 
μή τύ τις ἠρώτη ποττῶ Διός, αἴτε Σιβύρτα 
ἂν ὅ 5 ΄ »ἦ 7 [4 ΄ » ἔ αἴτ᾽ ἐμόν ἐστι κάκιστε τὸ ποίμνιον; ὡς λάλος ἐσσί. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
βέντισθ' οὗτος, ἐγὼ μὲν ἀλαθέα πάντ᾽ ἀγθρενώ 
κοὐδὲν καυχῶμαι" τὺ δ᾽ ἄγαν φιλοκέρτομος ἐσσί. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
εἶα λέγ᾽, εἴ τι λέγεις, καὶ τὸν ξένον ἐς πόλιν 

αὖθις 

ζῶντ᾽ ἄφες" ὦ Παιάν, ἢ στωμύλος ἦσθα Κομᾶτα. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
Ταὶ Μοῖσαί με φιλεῦντι πολὺ πλέον ἢ τὸν ἀοιδὸν 

Δάφνιν: ἐγὼ δ᾽ αὐταῖς χιμάρως δύο πρᾶν ποκ᾽ 
ἔθυσα. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
καὶ γὰρ ἔμ᾽ .Ὥπόλλων φιλέει μέγα, καὶ καλὸν τ 

αὐτῷ 
κριὸν ἐγὼ βόσκω. τὰ δὲ Κάρνεα καὶ δὴ ἐφέρπε:. 

78 Ἑὐμάρα δὲ τὰς αἶγας ὁρῇς φίλε τῶ Συβαρίτα. ΥὙΥἢ 
ΕΘ ὨΟΙΥ ομἱύπ. 

70 

ἱ 

το 
Ε 

, 
72 Ἢ 



δ νυν ον του ον. 

ΤΗΕΝΟΟΘΕΙΤΌΒ ν, γο-ὃ3 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ἔοτε ἔπε Νγρηβ, δυεαῖ Μοιβοη, ἈΥΔΥ γοι 

ποῖδῃον γα απΐο Οομηδῖαβ πόσα ἔπδη ᾿νἰ8 ἀπθ ποὺ γεῦ 
οῖνε γοῦν ἕανουν ἴο Ι͂ἄοομ. ᾿ΤΠ5 ἤοοΚ οὐ 566}, Ιοοκ 
γοι, 15 δι γνΐαβ᾽ οἵ ΤΠ ΣΊΙ. 

ΠΑΘῸΝ 
Ζεαβ! δμ ψὸ ἀϑκοα ἴπδα, ἔοι! Κπᾶνα, θεν 

16 ἢοοῖκ ννὰβ πλΐηθ οὐ ϑργείαθ ἢ [ογὰ, ψῇῃαΐ ἃ 
ὈΔΌΡΙΘΥ ἰ5 ποτε! 

ΟΟΜΑΤΑᾺΒ 
Μοβὺ εἘχοϑ]]θηῦ Ὀ]οοΚΠδδαᾶ, 411 1 8ὰγ, 1, 15. πιο, 

που ἔῸΣ τὴν ρμᾶγὲ, [Ὶ πὸ Ὀυαρσρσανῦ; θαυὺ [ογὰ ! 
ννδὺ ἃ γι] 6. 5 ΠΟΥ ! 

ΠΑΘῸΝ 
ΟὐΠ16, ΘΟΙῺ6 ; βᾶγ ἴῃ 580 δηα μὲ (οπ6, πα [εἰ 5 

βου ἔποπα Μούβοη. ἴο οοῖηθ οἵ᾽ νι 5. [16. 
ἌΡΟΙΙΟ βᾶνθ 8, Οὐμπιαῖαβ  ὑποὰ Παβδὺ ὑπ6 οἱ ο᾽ 
[6 δῦ. 

(1 λὸ διηρίηρ Μαίοϊ) 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
ΤηῈ Μιβε5 θδδι τὲ ουδαΐευ ἴονα ὕπδῃ 1 λα ρ ἢ 8 ΕΓῈ 

αϊὰ 5εεὲ ; 
Απαᾶ νψ}68}1 ὕπον ταν, Ὁ τ οὔπου ἀν ὑπον Πα ὕνο 

σοαῖΐβ οἵ τηδ. 
ΠΆΑΟΘΟΝ 

Βαϊ ΑΡΟ]]ο Ἰονϑβ πη 811] 85 ψ6}}], ἀπ δὴ ὙΈΠῚ ἴοο 
Βᾶνε 1, 

Α ἔπε ἔαϊ τὰτη ἀ- δα πη; ΤῸΥ ΑΡΟ]]ο᾽ 5 [δαϑὲ ἄγαινϑ 
πὶρ. 

“ἘῸᾺῚ] Κπᾶνο᾽ : Οὐμπηδύαδβ᾽ ϑΡΡΘυΘΟΥ ᾿ηπμοοθηῦ ΓΘΗΊΑΙ 
ΠΏΡ]65. ὑπ ὑδιιηὖ οὗ Βανογυ ; οἵ, 1], ὅ δη 8. ““ῬΑρΒηῖ8᾽" : 
{ῃ6 ατθοὶς μδ5 ““ὍὉ19 ροϑῦ ᾿ϑδρμηΐβ." 
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«πὶ 

ΤῊΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΒ 

ΚΟΜΑΤΑΣ 

πλὰν δύο τὰς λοιπὰς διδυματόκος αἶγας ἀμέλγω, 
΄ ΖΦ ων θ ἴον ς ΄ 2 7 ς εὐ," καί μ᾽ ἁ παῖς ποθορεῦσα “" τάλαν᾽ λέγει “ αὐτὸς 

3 ΄ ᾽ 

ἀμέλγεις; 

ΛΑΚΩΝ 

φεῦ φεῦ: Λάκων τοι ταλάρως σχεδὸν εἴκατι πληροῖ 
“ Ν Ν Ψ 3 " - ρ Ξ, 

τυρῶ καὶ τὸν ἄναβον ἐν ἄνθεσι παῖδα μολύνει. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
βάλλει καὶ μάλοισι τὸν αἰπόλον ἁ Κλεαρίστα 

Ν Ψ “Ὁ ἘΣΘ ὁ ΄ Ὲ τὰς αἶγας παρελᾶντα καὶ ἁδύ τι ποππυλιάσδει. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
κἠμὲ γὰρ ὁ Κρατίδας τὸν ποιμένα λεῖος ὑπαντῶν 90 
Σ , μὴ δὲ ᾽ 5 Ψ ΄ φ»ἣΝᾳ 

ἐκμαίνει' λυπαρὰ δὲ παρ᾽ αὐχένα σείετ᾽ ἔθειρα. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 

ἀλλ᾽ οὐ σύμβλητ᾽ ἐστὶ κυνόσβατος οὐδ᾽ ἀνεμώνα 
Χ αν -“ " ᾽ ε΄ -“ 2 

πρὸς ῥόδα, τῶν ἄνδηρα παρ᾽ αἱμασιαῖσι πεφύκει. 

ΛΑΚΩ͂Ν 

οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ἀκύλοις ὀρομαλίδες" αἷ μὲν ἔχοντι 
Ν 1. Ν , ΄ Δ δὲ ’ 

λεπτὸν πὸ πρίνοιο λεπύριον, αἵ δὲ μελιχραί. 

1 λεπτόν: οἱ ἰαϑθ 
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ΤΗΒΟΟΘΕΒΙΤΟΒ Υ, 84-ὁς 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
ΝΙΡΉ 41] πν ροαΐβ πᾶνε ὑννίπϑ αὖ ἰδαῦ; ὑπδυθ᾽ 5 ΟὐΪν 

ἔνο νἱτἢ οπα ; 
ΔΑπμα {πὸ ἄδηηβεὶ 5665 ἀπ [δ ἄδιηβ6] βᾶγυβ "Ῥόοοῦ Δα, 

αοϑῦ τ }}}ς ἀ]οπα ἢ᾽ 

ΠΑΘΟΝ 
Ο ἴδ]ε οἵ νος! Ππεύθ 5 [Άοομ, ἐπουρῖ, 4115 Ομ θαβο- 

ΤΆ ΟΚ5 νν61}1- Πρ ὑνθηΐυ 
Απᾶ 1165, σοοα Πᾶρ ! ἴῃ Πὶβ δ πηδη 5. ἰὰΡ τα ἤοννουβ 

ὑμαῦ ὈΪονν 50 ρ᾽ θηΐυ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Βαυῦ γε π Ποὺ σοαίμονα ὈΟΥ σῸΘ5 ὈΥῪ γοὰ 5ῃου]ᾶ 5εςὲ 

τὰν (]ο  γϑῦ 
ΕἸΐπρ ΔΡΡ]65, ἃπα Ποὺ ρῥγοϊευ 11ρ5 9411 ρουϊίπρ ἴο "6 

ΚΙβββά. 
ΚΑΘῸΝ 

Βυΐῦ τηδάπηθϑθθ ᾿ἐἰϊ8Ψ ἰοΥ ὑπὸ βῃθρῃοσά ἴο τηϑοὺῦ {πε 
5 ΡΠ τ 5 Ἰονα, 

50. Ὀγόνγῃ ἃπα Ὀτὶρσηῦ ἀγα {πὸ ὑγαβθοβ Πἰρηῦ ὑπαῦ ὕοβϑβ 
ὑῃπαῦ 5ῃου ον ἀρονθ. 

ΘΟΜΑΤΑᾺΒ 
ΑἘ! θυΐ ἐπουθ᾽ 8 πο οομηρᾶτίπρ ἱΠἀἤοννευ νυ δ τΌβ6 

αὖ 81}, 
ΝοΥ να ἀορ-τόβε τὶ Ποὺ ὑμπαῦ ὈΪονβ Ὀαϑίάς {ῃς 

ὑγίτη οὐ ἢ γ᾽ 5. νγα}}. 

ΚΑΘΟΝ 
ΤΠΟΥε 5 πὸ θεύξου κοηθϑϑ, ποῖ δυ, ᾿ὑννιχὺ ἔταϊ οἵ 

Ρδδι πα ΠοΪμ ; 
ΤῊ δοο ϑανουβΒ ἢδσὺ ἃπα ἴδ], {Π6 ρϑδυβ {πὸ 

ΒοΠΘΥ ΘΟ. 

“ραν: ἴῃ ὑπ6 Οτθοῖϊς, ἃ βυθοῦ Κἰπᾶ οὗ να δρρ]6. 

Ὁ. 



ΤῊ ΒΌΟΟΠΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΚΟΜΑΤΑΣ 

κὐγὼ μὲν δωσῶ τᾷ παρθένῳ αὐτίκα φάσσαν ἠγὼ μ ἃ παρθένς 
ἐκ τᾶς ἀρκεύθω καθελών' τηνεῖ γὰρ ἐφίσδει. 

ΛΑΚΩ͂Ν 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐς χλαῖναν μαλακὸν πόκον, ὁππόκα πέξω 

ῇ 

τὰν οἷν τὰν πέλλαν, Κρατίδᾳ δωρήσομαι αὐτός. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 

σίττ᾽ ἀπὸ τᾶς κοτίνω ταὶ μηκάδες: ὧδε νέμεσθε, ιτ00 

ὡς τὸ κάταντες τοῦτο γεώλοφον αἵ τε μυρῖκαι. 

ΛΑΚΩΝ 

οὐκ ἀπὸ τᾶς δρυὸς οὗτος ὁ Κώναρος ἅ τε Κιναίθα; 

τουτεῖ βοσκησεῖσθε ποτ᾽ ἀντολάς, ὡς ὁ Φάλαρος. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
ες ,ὔ εἰ , " Ν ΄ 
ἔστι δέ μοι γαυλὸς κυπαρίσσινος, ἔστι δὲ κρατήρ, 

ἔργον Πραξιτέλευς" τᾷ παιδὶ δὲ ταῦτα φυλάσσω. 
-απνον ψος  υν ὩΥ Τ ΡΟΝ, 

ΛΑΚΩΝ 

χἀμῖν ἐστι κύων φιλοποίμνιος, ὃς λύκος ἄγχει, 

ὃν τῷ παιδὶ δίδωμι τὰ θηρία πάντα διώκειν. 

1 ποτ᾽ ἀντολάς ““ὍΡὨ1]1" Εὐ, οἵ, 4. 44 φῃηὰ ἀνατέλλω ΑρΡ. ἘΠοά, ; 
2,1947 : οὔ ουβ “" ονγαγβ ὑμ6 ϑαβῦ "ἢ : ; 
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ΤΗΕΚΟΟΕΙΤΌΘΒ Νν, ο6-τοῦ 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ιηὴ γομπάᾶδν ᾿πηΐρεον- ποκα ἃ οὐβῃαὺ 5115. οθ. Ποὺ 

θϑὺ : 

ΓῚ] ρσοὸ πὶ ἄἀδν δπὰ ἔείοῃ ΠδῚ ἄννὺ [ῸΓ ὑπ τηδίάθῃ 1 
ἸΙονα θεϑῦ. 

ΠΑΘῸΝ 
50 Β0ΟΠ ἃ8 Θ᾽ ΕΓ ΤΥ 5Π66} [ 568: ἃ γᾶγε ἥπε ον 1}} 

ἴακε:; 
ΓῚ] σίνε γοῦ ὈΪΔΟΚ εὐννεβ ργεϊον οοδὺ τὴν ἀ8}}1ηρ᾽5 

ΟΙοδκ ἴο τηδῖα. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ηδν, Ὀϊδαΐοιβ ̓  ἀυναύ ἔγομη ὑπὸ οἱΐνα ; πουα ννου]Ἱα 

θὲ ρταζίηρ ἴΠ 6 ἢ 
ὙΟυΣ ρμᾶβίστ θ᾽ 5 μου α ὕΠ6 ὑβηλα 5! ογον8 8Δπηα {πε 

5100Ρ6 ΜΠ] ἄτορβ ἴο {πε ρίεη. 

ΠΑΟῸΝ 
ὙνΠΉθΥα δὺ6 γε Ὀγονβίηρσ, Οὐηρ]α ἢ δηά, Βιονηίηρ,, 

ὙΕΙ͂ ΔΓ γε 
αταζθ ἃρ μα 81}} 5 Ρίεθα]α νν1]], πα Ἰοὺ ὑπ 6. οἂκ- 

Ιϑανθ5 Ἀ6. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Τνε Ἰαϊά ὑρ ἃ ρὶᾳρίη οἵ ουρυδβϑ-νοοα δηα ἃ ον] ἴον 

. ΤΑΙ ΧΙηρ 1Π6, 
Τὴ νοῦ οὗ στεαὺ Ῥγαχίξθὶθϑ, θοΐἢ ἴου ὑπαὶ 1455 οἵ 

ΤηΪΠ6. 

ΠΑΘΟΝ 
ΑΠΑῚΙ, 1 Πᾶνα ἃ βοοκ-ορ, ἃ γγοϊνεῖ οὗ ροοᾶ ἔδμηηε, 
5841} ρὸ ἃ οἹ ἴο Τὴῦ ἀξδαγοθῦ δπα πυπὶ Πΐμ 8]} 

ΤΩ ΠΠΘΥ οὗ ρδχηα. 

““Οτθαῦ Ῥυαχιῦθ]θϑ ἢ : ποῦ Π6 βοιμ]ρίου, 
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Π 

ἰὼ ΑΨΕΝ, 5... ΠΕ Υ δὰ 

ΤῊΗΒ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

ΚΟΜΑΤΑᾺΣ 
Ε} ͵ Ἃ Ν Ν ς “ Ν «ς ῇ ἀκρίδες, αἱ τὸν φραγμὸν ὑπερπαδῆτε τὸν ἁμόν,. 

μή μευ λωβάσησθε τὰς ἀμπέλος" ἐντὶ γὰρ ἅβαι.} 

ΛΑΚΩ͂Ν 
τοὶ τέττιγες ὁρῆτε, τὸν αἰπόλον ὡς ἐρεθίξω" 

«“ 5 5 7] Ἁ 7 οὕτως κὔμμες θην ἐρεθίζετε τὼς καλαμευτάς. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
μισέω τὰς δασυκέρκος ἀλώπεκας, αἱ τὰ Μίκωνος 
αἰεὶ φοιτῶσαι τὰ ποθέσπερα ῥαγίζοντι. 

ΛΑΚΩΝ 

καὶ γὰρ ἐγὼ μισέω τὼς κανθάρος, οἱ τὰ Φιλώνδα 
σῦκα κατατρώγοντες ὑπανέμιοι φορέονται. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
5 7 τ πτὰνυ ἢ 6 τον , ἄρ ὸν 3,8 Ν 
Ὦ οὗ μεμνᾶσ "»ΟΚ εγῶ τυ κατήλασα, ΚκΚαὶτυ σεσαρως 

5 ,ὔ Ν ο᾽' Ν 5 , 
εὖ ποτεκιγκλίξζευ καὺ τας δρυὸς εὐχεο τὴνας; 

ΛΑΚΩ͂Ν 
“ Ν 3 “ Φ Ψ 4 μ ὃ ́ ὃ ́ τοῦτο μὲν οὐ μέμναμ᾽: ὅκα μάν τοιἷ τεῖδέ τυ δήσας 

Εὐμάρας ἐκάθαρε, καλῶς μάλα τοῦτό γ᾽ ἴσαμι. 

ΚΟΜΑΤᾺΣ 
» , ’ Ἀ ΦΟΟΝ , ἤδη τις Μόρσων πικραίνεται" ἢ οὐχὶ παρᾷάσθευ; 

" ᾺΣ , 2 Ν ΄ Φιονν , 

σκίλλας ἰὼν γραίας ἅπὸ σάματος αὐτίκα τίλλειν. 

1 ἅβαι : τη88 αὖαι, ἅβαι, ἅβαι, Β6Π0]. αὖαι, ἄζαι, αὐταί : Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ Βρθοῖδὶ πᾶιὴθ οἵ ἃ ομοῖοβ βογῦ οὗ νίηθ, οὗ. Ἠθϑυοῆ. 
ἥβη" ἄμπελος : ΒΟΙῚΘ δ! 1 88 ““ γουύῃβ,᾽" 1.6. γουηρ νἱηο05 
2. μάν τοι ΝΝΥῚΪ : τη85 μάν ποκα ΟΥ̓ μάν 
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ΤΗΕΝΟΟΕΙΤΌΒ ΓΝ, τοϑ-121 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ανδυηΐ, ἀναϊιηΐ, γε Ἰοοσυδὶβ ΟΟΥ τηϑϑίθιβ ἔδποθ ὑπὰΐ 

ΒΡ ηρ; 
ΤΉθθα θῈ ποπα οὗ γΟΌΪ ΘΟΙΏΠΠΟΠ νἱπ68; πάνθ 40η6 

γΟῦ γαναρΊηρ. 
ΠΑΘῸΝ 

566, ογοκεοῖβ, 58εὲ6. ον νεαχεαὰ ἢ θὲ! 566 τηδβδίευ 
ἀοαϊπετχα Ρο ἢ πρ! 

ΤΙ5 Ἔνθ 80 γοι νοχ, 1 ὑγον, ὕΠ6 ΓΆΡ 8 αὖ ὑπεὶν 
τοὶ ησ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ι μαῖα [Π6 Ὀγυβ- [811] ἔοχϑϑ, ἔπαῦ β00ῃ 85 ἀδὺ ἀθο] 685 
Οοηθ οἵδερίηρ ἴο {πεῖν νἱπίαρίηρ τη φσΟΟατηδῃ 

Μίοομ᾿ 5 ν᾽ Π685. ; 
ΠΑΘΟΝ 

50 ἴοο 1 Βαῖβ ὑπ θδαϑῦ]εβ οουὴδ τἱαϊπρ οα ὅπ 6 Ὀγθ6ΖΘ, 
αυΐς ῬῃΠομάαθ᾽ ομοϊοεϑὺ ἤρβ, ἀπ οἱ 85 αὐἱοῖς δ5 

γοιῦ Ρ]68856. 
ΟΟΜΑΤΑΒ 

Ναχμῃ ΟὈἸτ5. 685 ἴμσμη, οὐτὰ ΘἜΡῸ ἴθ ρδυου θα, 
αυδτὰ ῬυΪο γα τὶ ὕὰ ἔπδην οδυάδϑτη ἰαοΐαν ΘΥἽΒ ΓΙ ΠΟΘ ἢ 5 
δ αυστουῦὶ {Π1 Δα ΠΆΘΥῈ ΗΒ ἢ 

ΜΑΘΟΝ 
Ιϑιαα αυϊάδηη ποη ΘΡῸ ταϑυηϊπὶ ; αὖ ὕαγη, συγ Ηἷς ἴα 

Εατηδτὰβ αἰΠσαΐαχτη ἀερεοϊεθαῦ, αυἱα δοοίαουῖδ ΡγοῦΘ 
800. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
ΒοιηΘθοαγ᾽ 5 νψαχίηρ ν 1], Μούβοη ; 566 γοὺ ποῦ ψῇῃδὶ 

5 Ὀ]αΐπ ἢ 
60 ρῥυοικ Πΐτη 541}}5 ἔγτουα δῃ οἱ νν [ἴθ᾽ 5 σγᾶνα ἴο θοοὶ 

[ἷἰ8 Πραϊβα Ὀγαΐῃ. 
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ΤΗΒΝ ΒυύυΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

ΛΑΚΩ͂Ν 

κἠγὼ μὰν κνίξω Μόρσων τινά: καὶ τὺ δὲ λεύσσεις. 
Ἁ ἐνθὼν τὰν κυκλάμινον ὄρυσσέ νυν ἐς τὸν Άλεντα. 

ΚΟΜΑΤᾺΣ 

Ἱμέρα ἀνθ᾽ ὕδατος ῥείτω γάλα, καὶ τὺ δὲ Κρᾶθι 
» Ζ Ν δέ , Ὰ 2 Ἶ 

οἴνῳ πορφύροις, τὰ ὃὲ τοι σία καρπὸν ἐνείκαι. 

ΛΑΚΩ͂Ν 

ῥείτω χά Συβαρῖτις ἐμὶν μέλι, καὶ τὸ πότορθρον. 

ἁ παῖς ἀνθ᾽ ὕδατος τᾷ καλπίδι κηρία βάψαι. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
Ν Ν 3 ᾿ ΄ ΡΥ "᾽ γεν ΝΜ ταὶ μὲν ἐμαὶ κύὐτισὸν τε καὶ αἴγιλον αἶγες ἔδοντι, 

,ὔ Ν καὶ σχῖνον πατέοντι καὶ ἐν κομάροισι κέονται. 

ΛΑΚΩΝ 
“ 3... - 2. 4 Ν ς ,ὔ 

ταῖσι δ᾽ ἐμαῖς ὀΐεσσι πάρεστι μὲν ἁ μελίτεια 

φέρβεσθαι, πολλὸς δὲ καὶ ὡς ῥόδα κίσθος ἐπανθεῖ. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 

οὐκ ἔραμ᾽ ᾿Αλκίππας, ὅτι με πρᾶν οὐκ ἐφίλησε 

τῶν ὦτων καθελοῖσ᾽, ὅκα οἱ τὰν φάσσαν ἔδωκα. 

η8 

ϑ ͵ἙΜ Ὁ κε» ὦ 

ὁ ὺ “αν Δυὰ δ" κ΄ 

ἫΥΥΥΎ ΡΥ ΤΉ  Υ Ύ ΨΥΥΥΥΥ 



ΤΗΕΟΟΕΙΤΌΒ ΜΝ, 122--132 

ΠΑΘῸΝ 
Ναν, 1 θὲ πού ι,Ἂηρ βοιῃθθοαν ; νγ»αῦ ἠδ ᾶβ Ὁ γοὰ ἴοὸ 

{61} Ὁ 
Βε οἵ᾽ ἴο Ηδ]εῖθ θδηκ, Μούβοῃ, ἂἃπα αἱρ πἴτη δὴ 

δαυ ἢ -ΔΡΡ]6. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
εὖ Ηἰϊηδια᾿ 5 βίγεαιη τὰπ ψΗΐϊΐα νυ οὐδϑτῃ, δηᾶ 

Οὐαί ΐβ, 45 ἔου Ὁΐηθ, 
Μιὰ ἂἃρρ!6-θεδαγίηρ θεα5β οὗ γϑϑα τᾶν ἰδ σὰ γε ἢ 

Ὑ]Π6. 

ΠΑΘΟΝ 
οὐ ΒΘ θανῖβ᾽ νν6}} βρυΐηρ ΠΟΙΟΥ͂ Ὁ τη6, ἀπ οὐδ ἐμα 

ΒῈΠ, 15. ἋΡ 
Μαν ὉΠ6 σγϑηοῖ ὑπαῦ σο65 ἴον νγαΐευ ἄγαν Βοπ υθουη 5 

ἴοΥ ΤΥ ΘΠ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Μν ροαῖβ εαὖ σοαῖ-ργὙ 58, τηΐηθ, ἀηα ὈγοννΖα ροη ἐπα 

ΟΙονθυ, 
Τνθδα τηδϑύοῃ σγθαπ δηα ᾿ἰΘ Ὀδῦννθθη ἐπα ἀυρυῦθβ 

γγδν θ᾽ ΟΥ̓ΘΥ, 

ΠΑΘῸΝ 
Ὁ τὴᾶὺ Ὀ6 80, Ὀυΐ Γ]ὰ παν γε Κπονν {πεβ86 ργείυ 

5566} οἵ γηΐπα 
ΒτονγΖα ΓΟΟΚ-ΥΌ565 ἴῃ ὈΙ τ πα ϑυνθοῦ ἃ8 ἜρἸδηςπ6, 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Πδπ 1 Ρυουρῃῦ {Π6 οὐβμαῦ ᾿ζοῦ μον πίρηῦ ᾿δἰ5. ὑσιια 

ΑἸοεῖρρα Κἰββθᾶ τηβ, 
Βαϊ «ἴ8δοῖκ! 5η6 ἔογροῦ ἴο Κ'ὶϑθ Ὀγ ὑπ ροῦ, ἀπά βίποθ, 

ῬΘΟΥ γΕΠΟΗ, 5116 ᾽5 Ττηϊββθα τη6. 

“ ἸΚ155 Ὀγ {πὸ μοῦ ; ὕο [κἰ85 ὑαἰκίηρ μοϊα οὗ θοῦ θᾶγ5. 
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ΤῊΒ ΒύσοΙμΟ ΡΟΕΤΘ 

ΛΑΚΩΝ 
ἀλλ᾽ ἐγὼ Εὐμήδευς ἔραμαι μέγα: καὶ γὰρ ὅκ᾽ 

αὐτῷ 
τὰν σύριγγ᾽ ὥρεξα, καλόν τί με κάρτ᾽ ἐφίλησεν. 

ΚΟΜΑΤΑΣ 
᾽ Ν 7 "».» 7 7 ϑὺἪ 

οὐ θεμιτὸν Λάκων ποτ᾽ ἀηδόνα κίσσας ἐρίσδειν, 
50 ΕΣ ΄,΄ κ 3 " ΄ 3 Ἁ 

οὐδ᾽ ἔποπας κύκνοισι' τὸ δ᾽ ὦ τάλαν ἐσσὶ 
φιλεχθής. 

ΜΌΡΣΩΝ 
παύσασθαι κέλομαι τὸν ποιμένα. τὶν δὲ ΚΚομῶτα 

δωρεῖται Μόρσων τὰν ἀμνίδα: καὶ τὺ δὲ θύσας 
ταῖς Νύμφαις Μόρσωνι καλὸν κρέας αὐτίκα 

πέμψον. 
ΚΟΜΑΤΑᾺΣ 

πεμψῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. φριμάσσεο πᾶσα τραγίσκων 
νῦν ἀγέλα: κἠγὼν γὰρ ἴδ᾽ ὡς μέγα τοῦτο καχάσδω ἢ 
καττῷ Λάκωνος τῷ ποιμένος, ὅττι ποκ᾽ ἤδη 
ἀνυσάμαν τὰν ἀμνόν: ἐς ὠρανὸν ὕμμιν ἁλεῦμαι. 
αἶγες ἐμαὶ θαρσεῖτε κερούτιδες 2: αὔριον ὕμμε 
πάσας ἐγὼ λουσῶ Συβαρίτιδος ἔνδοθι λίμνας. 
οὗτος ὁ λευκίτας ὁ κορυπτίλος, εἴ τιν᾽ ὀχευσεῖς 
τἂν αἰγῶν, φλασσῶ τυ, πρὶν ἤ ἐμὲ καλλιερῆσαι 
ταῖς Νύμφαις τὰν ἀμνόν. ὃ δ᾽ αὖ πάλιν. ἀλλὰ 

γενοίμαν, : 
αἱ μή τυ φλάσσαιμι, Μελάνθιος ἀντὶ Ἰζομάτα. 

1 καχάσδω ἘΣ, οἵ, 2. 168, 28. 4θ: τη85 καχαξῶ 3 κερού. 
τιδες ΑὮΥΘΩΒ: 1188 κερουχίδες, 5010]. 4180 κερουλίδες, κερουλ- 
κίδες 

8ὃο 

δυνδυν τιν Θοσῦχ.". οἰ 



ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ Νν, τ24-το 

ΠΑΘῸΝ 
θη ἔαὶν Ἐπιπιέάοθβ ἴοοῖκ {πῸ ρὶρα ὑπαῦ ννὰϑ ἐπ 

Ἰονδυ᾿ 5 [ο ΚΘὴ 
Ης Κκιβϑεα τη βυνεοὺ ἃ58 σϑυαεῦ οουἹᾶ "6; εἶ. ἰονϑυ᾿ 5 

Ἰονε᾿ 5 ὈΠΡΙΌΚΕΗ. 
ΟΟΜΑΤΑᾺΒ 

"ΓῚΒ παῦαγο᾽ 5 ἰὰνν ὑπαῦ πὸ ᾿δοκάδν υγιῦ ἢ Ὠἰο Πρ 416 
58.411 ὈΊΟΚου, 

ΝΟΥ ΟὟἹ ψἱῦ συ, Ὀυῦ ροοῦ [δοόηῃ νὰ ΟῚ ἃ 
ααδΥ 6] -ῬΙ οΚου. 

ΜΟΒΒΟΝ 
1 νὰ πὲ ββαρμεσά Ἵοβαβ6. ὕἴοιυ, Οοιηδΐδαβ, γδῪ 

ἴακα ὑπῸ ἰάρ; ἂμ ψῃθη σοὺ οἵδε ποὺ ἴο {6 
ΝγΙρΡἢ5 θὲ 16 γοὰ ΡΥ ΘΗ Υ 56 Πα ΡΟΟΣ ΜοΥβοη ἃ 
νν6}1-Ἰδά θη ρΡ]αὐξευ. 

ΟΟΜΑΤΑΒ 
Ὑπαῦ νν1}} 1, ̓ ἴοτε Ραῃ. ὕουηθ, βπουὺ γ6, ΤΥ ΠΙΘΙΤΥ͂ 

θυοκ- σοαῖβ 411. ΙΟΟΚ γοὰ μον στϑαῦ ἃ ἰδασὴ 1 Πᾶνα 
οἵ βΒῃερμῃεγά !δοοὰ ἴον ἐπαῦ 1 ἢᾶνα αὖ Ἰαβὺ δοῃϊθνεα 
ἴΠ6 ἴα. Τυοῖμ, [11 οαροὺ γοὰ ἴο πε νεἰκίη. 
αοοῦ 5Π6-ροαὺβ πηΐπθ, ἔτίϑὶς τὖ ἀπ 6 τπϑῖτνὺ ; ἴο- 
τηοττουν [1] νναϑἢ γοὰ ομα δπᾶ 84}1] ἴῃ ϑ'υθανβ [δἸκο. 
Ὑγμαῦ, ὙΥἰξεοοαῦ, μοι νναπΐομ ! ἰἢ ἴποὰ Ιδανο ποὺ 
τη α]τὴρ ἢ ἴῃς 50 6᾽ 5, ὈΘΌΥα νον 1 ϑδουϊῆςς ὑπ 6 
ἰάτὰ ἴο πε Νυταρὴ5 [1] Ὀγθακ ον σῪ Ὀοπα ἴῃ ἐπν 
υοᾶν. [Ιὁ ἔπεσα ! ἢς᾽ 5 δὖ ἰῦ ἀραίη. [1 1 Ῥυδὰκ {πΠ66 
ποῦ, Ὀ6 Τηγ ἰαβὺ επα ἴΠ6 ἐπα οἵ Μεϊδηθῃῖι8. 

“ον: ὑμθ ατγϑοὶς μδϑ “"βοοροθ. “ Μοίδηθῖαβ᾽" : 
86 ροαύπογα τηυὐΠ]οίθα Ὀγ Οαγβδϑαβ δηα Τοὶθιηδολιβ ἴῃ ΠΝ 
ὑνγθηΐν -βθοομπα ὈοΟΚ οὗ ὑμ6 Οὐψϑϑογ. 
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μ᾿ γιὰ 
Ἰ ἀπτ χὴν ὙΒΡ Ἡ 

φῦ κ 

Ὑτει ρον φ μεν ὅλων ἐπὶ ἐαξυᾶνΡε ἐέδαι 
δας ἡ, μι χη ἐμῶν μρήνς, ΘΙ Σ 

᾿ Ἐς δονιδί δ, τόῦες : δα, τἰδηρρϑία, ἠδ 
ΩΣ μὰ ἮΠῸῸ Ὁ ΓΖ 

Ὑὐὸς ' ΞΑΚ ἃ ἐρρν 
ππεκίγεατε »Ψ πὰ ᾧ ῬΜΘΩΣ ὦ 

ἀὐοληη ἢ πε εὶ αὐτὸν ἄθον δ ΕΣ χρθ 

μοὔϊιγα ἀκαίεδρ 5 γέρε: ἃ; 4 ΔΠ1, τοΐ; 
πο εάβ : τὰ 

ὙΠ Υ͂ 

1 ὦ προ ἢ ἔχεμΒ, 



ὙΙ.- ἃ ΟΟΥΝΤΕΥ ΒΙΝΟΙΝΟ ΜΑΤΟΗ 

ΤΗξοσπιτυβ ἀφάϊοαίος ἐμ6 ροθηὶ ἰο ἐδε γαίας οὕ τυῆοηι 

ἠδ ὁρεαΐς ἐπ ἐπε Παννοβῖ- ἤοσηθ. 1746 8οθηε ἐδ. α δργίηρ 

ἴηι ἐδ ραδέμγεοα, απὰ ἐδ ἐΐηιθ. ἃ διμρηηιῦ ποοθ. 6 ἐδθηιο 

5. α "ὴὶεοπαίῳ οοηπέοδέ δοίγυθθη ἃ οογίαϊη 71)αηιοοίαδ. πὰ 

ἐἐλὸ ποαϊμογὰ 1)αρἠπδ. ἽΤ71ὲ5 δ ργοδαδίῳ ἐδ ])αρἠηῖο 

ΟΓ ἰδ ΤΉγτβιβ. 17 80, ἐδδ ἔγῦο δίηιϑϑυς αὐγὰ πιθαπέ ἰὸ ὖδ 

οοπέθηιρογαγῃ τυϊέδ ἐδ. ρογϑοηδ 6 τυἤοηι ἐμθῃ οἴηρ, ὧδ 

αγὰ ἐδ δἴηρονς οὗ 1}, ἢ, απά Χ. Καοῖ βἴηρϑ ομδ δοηρ. 

Ἰλαρἠνἶδ, ἀροσίγορἠϊδίηρ Ῥοίψρἠοφηιιδ, αδὴδ τοῦ ἠδ ἐδ 

ὑἰ πὰ ἰο ἐΐε ἰουε οὗ ἐμ δοα-πῳρερὰ Οαἰαίεα. ]1)απιοείας,. 

ρεγϑοπαίξίης ἠϊηι, ἀδοίαγε5 ἐπαέ ἀξ ἀραϊδῳ ἐδ αἷΐ ριέ ὁπ, ἰο 

γιαΐε ἤεν' ἰουε δεοιιν 6. 
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γΙ.---ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ 

Δαμοίτας χὠ Δάφνις ὁ βουκόλος εἰς ἕνα χῶρον 
Ἄ 3: «ἴὉ ΨΥ ,ὔ ᾽ Ν τὰν ἀγέλαν πόκ᾽, Αρατε, συνάγαγον" ἧς δ᾽ ὃ μὲν 

αὐτῶν 
πυρρός, ὃ δ᾽ ἡμιγένειος: ἐπὶ κράναν δέ τιν᾽ ἄμφω 
ς δό ,ὔ Σ » ΧΟ ΨΚ ἑσδόμενοι θέρεος μέσῳ ἄματι τοιάδ᾽ ἄειδον. 
πρᾶτος δ᾽ ἄρξατο Δάφνις, ἐπεὶ καὶ πρᾶτος ἔρισδε' 

Βάλλει τοι ἸΤολύφαμε τὸ ποίμνιον ἃ Τ᾿αλάτεια 
Τά Ἀ ᾽ , » “Ὁ μάλοισιν, δυσέρωτα τὸν αἰπόλον ἄνδρα καλεῦσα" 

καὶ τύ νιν οὐ ποθόρησθα τάλαν τάλαν ', ἀλλὰ 

κάθησαι 

ἁδέα συρίσξων. πάλιν ἅδ᾽ ἴδε τὰν κύνα βάλλει, 
[2 “Ὁ 9. ,Λ, “ , ἃ Ν ., 
ἅ τοι τᾶν ὀΐων ἕπεται σκοπός" ἃ δὲ βαὔσδει 

2 “ , Ζ Ν ΄ εἰς ἅλα δερκομένα, τὰ δέ νιν καλὰ κύματα 
φαίνει 3 

[2 7 ᾽ ᾽ ᾽ “Ὁ ᾽ 

ἅσυχα καχλάζοντος ἐπ αἰγιαλοῖο θέοισαν. 

φράζεο μὴ τᾶς παιδὸς ἐπὶ κνάμαισιν ὀρούσῃ 
ΡῚ ς Ν 3 , Ν Ν ἈΝ ᾽ “ 
ἐξ ἁλὸς ἐρχομένας, κατὰ δὲ χρόα καλὸν ἀμύξῃ. 

ἃ δὲ καὶ αὐτόθε τοι διαθρύπτεται' ὡς ἀπ᾽ ἀκάνθας 
ταὶ καπυραὶ χαῖται, τὸ καλὸν θέρος ἁνίκα 

φρύγει, 
καὶ φεύγει φιλέοντα καὶ οὐ φιλέοντα διώκει, 

1 χπάλαν Ἐὶ δοοιβ. πϑαΐ, οὗ, Μρῃ. Πρ. 217 : οὐμιθυβ νοῦ. τηᾶ80, 

“ φαίνει : ΒΟΠ0], α͵8ο ῥαίνει 
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ΥΙ.---.Α ΟΟΥΝΤΕΥ ΒΙΝΟΙΝΟ-ΜΑΤΟΗ 

᾿θαμπιοεῖαθ ἃπα πδαϊμετα ΡΠ η15, Αγαΐαβ, ΒΔ] - 
θεάγάδα τΠ6 οπθ, ὑπε οὐμειβ ομη σὰν ψἱἢ {πὸ 
ἄοννῃ, μα ἀγίνεῃ θοῦ Πἰβ Πθυα ἱορϑίμου ἴο ἃ βἰηρ]α 
βροῦ δὖ ποοὴ οὗ ἃ βυτημ θυ 5 ὅν, δηα δἰδἰϊπο ὑπ Θὰ 
ἄονι 5ἰάθ ὈΥ δἰάβ δ ἃ νγαΐει-βρυίησ θαρᾶη ἴο 
βίησ, ᾿ΔρΡἢ 5 βδηρ ἢγβί, [Ὁ ἴτοσ Ὠΐμη οαπηθ πὰ 
ΟΠ] δηρσα: 

566, γοῖορϑβ ! Οα]αϊέδ᾽ 5. αὖ ὑπ ἤοοκ νυ τ ἀΡΡ]65, 
866! 

ΤΠὴ6 ἀρρ]εβ. ἢν, πὰ δα ἀοῦϊι οὖν “ Α [00]᾽58-ἰπ-Ἰονα 
ὯΝ γιὲ"; 

Βαυὺ νὴ ΠπΟνῈΥ 8 ἰοοὸῖκ ἴο ὑπε τηδὶά, ροοῦ πϑαχΐ, πο 
βὶὉ᾽ δῦ Δπα ρἱρεβῦ 80 ἤπδ. 

0 γοπάσυ ραῖπ 56 ἢϊηρβ ὑπϑιὴ δπιδαΐὶῃ δὺ ὑπὰὶ 
σοοᾶ ἤοοκ-αορ οὐ ὑΠῖπο ! 

566 δον 6 ἸοοΚβ ἴο βεανναγα δηα Ὀδᾶγ5 ΠΕΥ ἔτοτα ὑπ 6 
Ιαπά ! 

566 ἴον ιε΄ 5 ρ]αββεα ψῇδυβ 6 ΤἼΠ5. 580 ἔαϑὺ 1 ὑπε 
Ργαυς νγεα νγᾶνϑβ οὐ {Π6 5ἰτδηά ! 

Βεΐναε οὐ [611] Ἰθδὰρ ἃ8 5816 οοηηθβ Πόσα ὅπ ἄδερ, 
θὰ οἱ ΒΘ. Ἰδρβ 580 θοπην, 

Αμα ἴονβθ ΠΟΙ βυαὺ ργϑιυ β6β8ι---θὰῦ Ιο ὙΠ ΘΓ 
Θ᾽ ἢ ΠΟΥ 516 νυϑηΐοηβ ΠΡΟῊ γε! 

Ο Ὑπὸ Πρ ἐπιβε]6- ἀν πα πῃ αἀτγ ὑπίβυ]6-ἄονη ̓ὐ 
ἴῃς Πϑδὺ οὐ {π6 ῥυδῦυ βυτηήσηθῦ Ὁ !- 

5161] ἢγ γε δπα ἄδην γα 1 γε᾽}} ἃ- νοοΐϊῃρ' ρὉ, 

“ΑΡΡΙ65᾽᾿ : ἃ Ἰονθ- ῦ, οὗ. 2. 120, 8, 10. ““ ρΙαββοα " :; 
ὑπ 6γθ 15 δὴ δποϊθηῦ γδυϊαηῦ ““ ΒΡ] βῃθά." 
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ΤΗἙΕ ΒΙΠΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΙΓΒ 

᾿ Ν 5 Ἂν - Ἂ 7 Ν » καὶ τὸν ἀπὸ γραμμᾶς κινεῖ λίθον" ἣ γὰρ ἔρωτι 

πολλάκις ὦ Πολύφαμε τὰ μὴ καλὰ καλὰ 

πέφανται. 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Δαμοίτας ἀνεβάλλετο καὶ τάδ᾽ ἄειδεν" 

“ Ν ᾽ 

Εἶδον ναὶ τὸν Πᾶνα, τὸ ποίμνιον ἁνίκ᾽ ἔβαλλε, 
᾽ 

κοὔ μ᾽ ἔχλαθ᾽, οὐ τὸν ἐμὸν τὸν ἕνα γλυκύν, ᾧ 

ποθορῷμι 
,, Ν «ς - ᾽» 

ἐς τέλος, αὐτὰρ ὁ μάντις ὁ Τήλεμος ἔχθρ᾽ ἀγορεύων 
᾽Ν Ν ,ὕ πε ονν ὦ “ 7 
ἐχθρὰ φέροι ποτὶ οἶκον, ὅπως τεκέεσσι φυλάσσοι. 

Ν Ν 

ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἐγὼ κνίζων πάλιν οὐ ποθόρημι, 
πὰ, -“ 4 

ἀλλ᾽ ἄλλαν τινὰ φαμὶ γυναῖκ᾽ ἔχεν" ἃ δ᾽ ἀΐοισα 

ζαλοῖ μ᾽ ὦ Παιὰν καὶ τάκεται, ἐκ δὲ θαλάσσας 
“ ᾽ Ψ 

οἰστρεῖ παπταίνοισα ποτ᾽ ἄντρα τε καὶ ποτὶ 
, ποίμνας. 

(ξ ἢ δ᾽ ΡΥ -“" ᾿ [2 ΄ς ᾿ Ν ΟΠ τ’ Ἂ» 

σίξα! δ᾽ ὑλακτεῖν νιν καὶ. τᾷ κυνί: καὶ γὰρ ὅκ᾽ ἤρων 
5. τῶι 2 “ 3 Ὁ , ξὺν » αὐτᾶς, ἐκνυζῆτο ποτ᾽ ἰσχία ῥύγχος ἔχοισα. 

“ 3. 3 “ “ ΄ ΄ 

ταῦτα δ᾽ ἴσως ἐσορῶσα ποεῦντά με πολλάκε, 

πεμψεῖ 

ἄγγελον. αὐτὰρ ἐγὼ κλᾳξῷ θύρας, ἔστε κ᾽ ὀμόσσῃ 
3 ͵ “Ὁ Ν ͵ὔ -“ - ἥῶσις Ἀ ,ὔ 

αὐτά μοι στορεσεῖν καλὰ δέμνια τᾶσδ᾽ ἐπὶ νάσω. 

1 σίξα ἘΠΒΏΚΘΗ : Π188 σίγα, σῖγα, σιγᾶ, σιγα 
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ΤΗΚΟΟΘΒΙΤΌΒ Ι, 18--32 

Βυΐ σρᾶθα ἴο. νγοοὺ ἃπαὰ .586᾽}} ρΡᾷαγβαθ, ἀγθ, πη {πα 
κἰηρ 5 ὑΠ6 τον : 

ΒῸὸν οἷ; πες ἔοι], σοοά ῬοΙγρΡἤ θη 6, ἰ5 ἔδὶν αὐ Π6 ογο5 
οὔ ἸΙονε. 

Τῆδα ᾿θαμηοοΐαθβ ἰπ ὍΏΒΕΙ ΠΡ ὰἃρ Πὶ5. νοΐϊςο, 
βἰηρίηρ: 

Ι βἂνν, 1 βὰν ΠοῚ Ηϊπρ ἴπδθιω, Γοντα Ῥδη ΤῊΥ Ὑ 655 
με; 

Τ νὰ5 ποὺ ὈΠπη4, 1 νον, Ὀγ ὑμ15 τὴν οπε βνϑοῦ---{ 15 
γεγο Ηραν βομαὰ 1 566. ἴο {πῃξ6 επᾶ, δῃηᾷ 

Τέϊομααβ νἤθῃ πα 
ΠΥ ῦ ἢ] τὴ νοθ, ὕπθη ΡῈ 1 80, θαῦ νοβ ἴῸγ Πΐπ 

Δα. 19 1--5.: 
"ΓῚ5 Ὁ ἴον ἰαΐ, ἴο ἤδβαβθε δ  οἢ 1 ἸΙοοῖ ποῦ οῃ {πε 86 
Απα 88. ἔπειθ᾽ 5 οὔμπει. υγῖνοϑ ἴο ννεὰ, πα ἰὸ ! 88:6 5 

͵δδίοιιβ τηϑάθ, 
ά]ο8 ΤῸ τηθ, Τωογα θάνε τ15 ! ἃΠα ᾽ρἵπβ ἴο ρμἷπα [Ὸγ 

ΤΩ6 
Απα οἹοννεῖβ ἤτοι ὅηε ἀθαρ οὐ ἴῃ οἄνε ἀπα {δε 

5ῆ66Ρ {κΚ ἃ ννδηῦ-ν Ὁ 1855 οὐ {Π6 568. 
Αμα {πα ἄορ ὑπαὶ Ὀαγεά, 1 Πἰδθ6α Ὠΐπὶ οα ; ἴθ θη 

ὄνγαβ 1 ἴο ψοὺ 
ΗΘ᾽Ἰα Ἰὰν ιἷὶϑ βσῃουῦϊ ἴο Πδὺ ἰὰρ, Πδὺ ἰαρ, ἂἀπᾶα ψῃϊηα 

ΒΘ. ἔθ μα Ϊν ἴο. 
Μάγθ6 561 Ξε πᾶ τὴρ πηδβϑαρθβ 1 Ἰοηρ 1 οῸ {ἢ18 

ραῖΐα; 
βυῦ [1 Ῥὰγῦ {πς ἀοοῦ 61}} 516 ϑνεδν οὐ ὑπ|8 5ῆογε ἴο 

Ὀ6 τὴν ννεδαδα τηδΐα. 

““ΠἨῈ}6 Κίηρ ᾿ : τηονϑᾶ 88 ἃ ἰαϑὺ γθθΟΌΓΟΘ ἴῃ βοὴ 6 σζϑηη6 {18 
ἀγδαρηὐβ Οὐ ὈΔΟΚσϑηηηοηῃ. κε ΙΘπηι85᾽ ; Ῥγορῃοβίθα ὑπ 
ὈΠπάϊηρ οὗ ῬοΟΙΥΡμθπβ ὈῪ Οάγββθιιβ. 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΒ 

καὶ γάρ θην οὐδ᾽ εἶδος ἔχω κακόν, ὥς με λέγοντι. 
ἢ γὰρ πρᾶν ἐς πόντον ἐσέβλεπον, ἧς δὲ γαλάνα, 
καὶ καλὰ μὲν τὰ γένεια, καλὰ δέ μευ ἁ μία κώρα, 
ὡς παρ᾽ ἐμὶν κέκριται, κατεφαίνετο, τῶν δέ τ᾽ 

ὀδόντων 
λευκοτέρα αὐγὰ ! Ἰ]αρίας ὑπέχαινε" λίθοιο. 
ὡς μὴ βασκανθῶ δέ, τρὶς εἰς ἐμὸν ἔπτυσα κόλπον" 
ταῦτα γὰρ ἃ γραία με Κοτυτταρὶς ἐξεδίδαξε. 40᾽ 

τόσσ᾽ εἰπὼν τὸν Δάφνιν ὁ Δαμοίτας ἐφίλησε, 49 
χὠ μὲν τῷ σύριγγ᾽ ὁ δὲ τῷ καλὸν αὐλὸν ἔδωκεν. 
αὔλει Δαμοίτας, σύρισδε δὲ Δάφνις ὁ βούτας" 
ὠ χεῦντ᾽ ἐν μαλακᾷ ταὶ πόρτιες αὐτίκα ποίᾳ. 
νίκη μὰν οὐδάλλος, ἀνήσσατοι δ᾽ ἐγένοντο. 

1 χευκοτέρα αὐγά Μοίποκο, οἵ, 6.0. 2.162, 10. 80, 11. 19: 
τ35 λευκοτέραν αὐγάν 2 ὑπέχαινε Ηἰ : τὴ8ϑ5 ὑπέφαινε ἴγομι 
κατεφαίνετο ον 6 

4] ἃ πρᾶν ἀμάντεσσι παρ᾽ ἹἹπποκίωνι ποταύλει. Νοῦ ἴῃ {ῆθ6 
θοβϑῦ π8, ἴῦον 42 ἴῃ δῃούῃοε.. 
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ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΌΒ ΥἹ, 34-46 

Π]Ὶ-ξανουγεα ὃ πᾶν, ἴον 811 ἔπεγ 580; 1 Πᾶνϑ Ἰοοϊκθᾶ τ 
{Π6 φἼαββυ 568, 

Απᾶ, ἴοῦ δυρῃξ 1 οου]Ἱᾶ β5ργ, Ῥοΐῃ ὑεαιὰ πὰ εγε 
ψ6͵Ὲ ΡΓΟΟ 85 νγ6}}] οου]Ἱα Ὁδ, 

Απάᾶ {πε ἰδεῖ 411] δτονν Π|π6 τοαγ0]6 Ὀοῖον,---δηᾶ 
ὑπῃδῦ ποῆδ Βμου]ά ο᾽ δυῖοοκ τηδ οἵ ἰὐ, 

Α5 αοοᾶν Οοὐγύϊαν!5 ἔδαρηῦ τηθ, ἐΠσῖοθ ἴῃ τὴν Ὀγθδβὺ 
Ι 5ρῖ}. 

850 ἴγ Παιηοοΐδβ, ἃπα Κἰϑϑεα Παρ ηΪβ, δπα ἐπα ἴο 
ἐπὶ σᾶνα ἃ ρὶρε δῃᾶ {πὶ5β ἴο ὑπαὺ ἃ ργούζυ ἤαπΐα. 
ΤΠΘη ἰο ! ὑΠ6 ὈΙΡΟΙ νγὰ8 ποαϊμποσα Παρ η5 δπα πὸ 
βπΐο- Ραγαῦ Τθατηοδῖαβ, ἃπα πΠ6 ἀδποοῦβ γεῦα {Π6 
Βοίξουβ πὸ ον ἢ θαραὰπ ἴοὸ ὈῬουπα τὰ ἐπε 
μον σταβ8. Απαᾶ 85 ἴον ὑπ6 νἱοΐονν, ὑπαὺ [611] ἴο 
Πα ΠΟΥ οπ6, ὑεῖησ ὑπαν οΐῃ βζοοα ἀπνδπαυβῃαα ἰπ 
{Π6 τηδΐοῃ, 

ΟΦ Απᾶ {86 ὑθοίῃ 8}} ἃ- τον ᾽ : ὕηθ ατθοῖκ μδ8 ““ οὗ τὴγ ὑθϑύῃ 
Ῥϑῖονυ, ὑπ6 5ῆθθη σαρθά νῃ]ῦου ὑπ τη. Ὁ]6.᾽ “Ο ὁοοῖκ 
τη6᾽ : ο 8686 Ομ θ᾽ 5 ὕοἤθχίοη τηδᾶθ οθ 19 16 ὕο ὑμ6 οἴδθοίβ οὗ 
{6 ΘΥ]] Θγ6 ; βριὑδπρ ἀγογύθα ὑμ 15. 
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ὁ ϑδν πρὸν ἐς πόντον. 80. ἐμ ἀπρυφ: 
ἀμ 

Ὑξν 

δμιΗ 

αὐῶν οὐόνε ΤΎΡΟΣ ΤῊ ἐδ εν τῇ ᾿ 

ΠΕ ἀτρυθὶ ἐπ ΜῈ} ἰϑὲ. ἐπτρεῖν, ΓΝ 

ἐβ ἐπε ΤΟ ΑΓ Βοδοὶ πο 18 8} 
ᾧ ὴ Ἢ ὡς 

ΡΥΘΕΓ ἀβθοτεξν Ἃ 
ἡ τς Βαροί, τ 

ἐς, ἡ δὰ τ 
᾿ ΣΕΥ ΓΙ 

ἐς 
5 ἀὐ ἐν 

ἸΔὴ ΘΗ ὙΗ τ ΔῊ 
ζ ψρψἔν, τ ἐν πὰ : 

θα 9 Ὁ} ἘΠ μα αὐ δ 
Ἢ ΝῊ ᾿ αν ν Π ᾿ ἐγ; »- ΟΝ 

ἐγ 3.11 ΝΘ ΤΣ ἀπο. 

" 

ΤῊΝ 5 
Το 

;  " 

ἢ 

Ν ἊΣ 
- -ἰ “Ὁ 



ΡΨ ΨῸΝ ΨΨΨΈΉΝΥΨΙ ΟΡΨΎΌΥΨΨΥΥ ΓΤ 

Ψ11.---ΤῊΗῈ ΗΑἈΝΈΞΤ- ΗΟΜΕ 

ΤῊΣ ροεί ἰοἰ(5 ἐπι ἐμ6 γδὶ ρμόγβοη ἤἄοιν ἰάγεθ 7γίοπα5 τυθρί 

οι ἤγοηι (ο5 ἰο 7οἴνι ἴῃ α παγυεεί- ποτὶ αὐ α ζαγηι ἐπ ἐδ6 

ὁονεέγῃ. ΟἩ ἐδ τοαῷ ἐλοῳ οὐθγίαε ὦ (τοίαπ φοαίπονα 

παηιθα Τα οίάα5, απὰ ἐδι6 οοπυογδαίίοη ἰθαάδ 0 α Υγϊοπαίῳ 

σἰησίησ-ηιαίοῖι δοίνυσοη ἔθει ἀπά ἐΐα παγγαίον διριϊο ιααδ. 

Το δ᾽ δοηρ, τυλῖοῖι τας ἀρρατοπέϊῳ οοηιροδοα ἐπ ρμγε- 

υἱοῖς Νουθηιδον, ἐδ ργώπαγὶῳ α δοηρ Γ᾽ φορά τυϊδίος 707 

ἰλ6 5α76 ραδϑδαρο ο΄ πΐδ δείουεα Ασεαπας ἰο Με ἰοηὸ, διέ 

ἐμα ργοαΐον ραγί οΓ᾽ τὲ ἐς σοποογηθα τυἱἱᾷ ἐξ πιονυηηναίγ 

γτυἤδοῖι τοῦτ! οοἰοδγαίε ἢὲς δα 6 αγγίυαϊ, απὰ ἡποίμαιθα ἀἢ 

αὐἰάγοθ5 ἰο ἰἤδ ηιμψίμίοαί σοαίἠεγά-ροεί (ογιαίας, τυἤοϑ6 

δίογῃ 6 10 δ διηρ ὃψ Τλγ ὁπ ἰδ γαβίϊυε οοοαδίοη. 

δεριϊοϊίάαδ τορίλθ5 τοῖα α ργαάψεν ἰο Ῥακ απὰ ἐδ Τουο5 ἰο 

ὑγίπῳ ἐπ6 {αὶν Ῥλλίημα ἰο ἠΐδ ἰουεῦ Αγαίνιβ, ἃ ργαψον 

γυἠϊοῖι ρα5565, ποτυθυον, ἡπέο απ ἀρρεαΐ ἰο Αγαίμδ ἰο ὁδά56 

μοῖρ ψοιῃζμϊ {οἰϊθ5. 1 γοϊάας ποῖν δοδίονυς ἐδ6 ογοοῖ 

γυἷοῖ, πὸ παὰ ἰαιισἠίησίῳ οἠενεά δ ὦ δίαΐο, ἀπαὰ ἰδαυοδ ἐδ6 

ἐΐγοο Τγἱθηα αἱ ἐδ θηίγατιοα ἰο ἰδ ἤαγηι. Τλὲ τοϑὲ ὁ 

ἐδ ροθηι ἐδ α ἀἰδεογίρίλοη 97 ἐδε ἐδαδί. Ζε βολοίϊα ργε- 

ϑόγυθ α ἐγαάλέοη, ἐμαί ϑιηιοίμαας 5 Τλοοογίίπις ἀϊηδοί, 
απὰ τπά θεά ἐΐετε 15 σγεαί ργοδαῤιἑιέῳ ἐμαΐ τ06 αγὸ ἀδαίδισ 

ἐμγοισἠοιέ ἐξα ροθηι τυϊέϊ τεαΐ ρογϑοηδ. Α αἰδοισδίονι οὐ 

ἐμὶς φιιοδίζοη, τυλνέἑ δς Ποιμια τι ἐἠε Πιγοιὠμοίτοη. 
ΟἹ 



ἰγυ ΘΗΝ 

ὙΠ ΘΑΛΥΎΣΙΑ. ᾿ 

ἮΣς χρόνος ἁνίκ᾽ ἐγώ τε καὶ Ἐὔκριτος εἰς τὸν 
“Αλεντα ᾿ 

εἵρπομες ἐκ πόλιος, σὺν καὶ τρίτος ἄμμιν ᾿Αμύντας. 
τᾷ Δηοῖ γὰρ ἔτευχε θαλύσια καὶ Φρασίδαμος 
κ᾽ Αντιγένης, δύο τέκνα Λυκώπεος, εἴ τί περ ἐσθλόν 
χφῶν τῶν ἐπάνωθεν ἀπὸ λυτίας τε καὶ αὐτῶ 
Χάλκωνος, Βούριναν ὃς ἐκ ποδὸς ἄνυε κράναν 
εὖ 5 ἐνερεισάμενος πέτρᾳ γόνυ, ταὶ δὲ παρ᾽ αὐτὰν 
αἴγειροι πτελέαι τε ἐὔσκιον ἄλσος ὕφαινον ὃ 
χλωροῖσιν πετάλοισι κατηρεφέες κομόωσαι. 
κοὔπω τὰν μεσάταν ὁδὸν ἄνὑμες, οὐδὲ τὸ σᾶμα 
ἁμῖν τὸ Βρασίχλα κατεφαίνετο, καί τιν᾽ ὁδίταν 
ἐσθλὸν σὺν Μοίσαισι ἸΚυδωνικὸν εὕρομες ἄνδρα, 
οὔνομα μὲν Λυκίδαν, ἧς δ᾽ αἰπόλος, οὐδέ κέ τίς νιν 
ἠγνοίησεν ἰδών, ἐπεὶ αἰπόλῳ ἔξοχ᾽ ἐῴκει. 
ἐκ μὲν γὰρ λασίοιο δασύτριχος εἶχε τράγοιο 
κνακὸν δέρμ᾽ ὦὥμοισι νέας ταμίσοιο ποτόσδον, 
ἀμφὶ δέ οἱ στήθεσσι γέρων ἐσφίγγετο πέπλος 
ζωστῆρι πλακερῴ“, ῥοικὰν δ᾽ ἔχεν ἀγριέλαίω 
δεξιτερᾷ κορύναν. καί μ᾽ ἀτρέμας εἶπε σεσαρὼς 
ὄμματι μειδιόωντι, γέλως δέ οἱ εἴχετο χείλευς" 
“Σιμιχίδα, πᾷ δὴ τὸ μεσαμέριον πόδας ἕλκεις, 

δ, δὲ 

ἐμ δον τ υπόρον-. ιχὰ.4:"2 

--- 

“«ὌὌῃῃῃΝ 

1 ἐπάνωθεν ἈοΙπκ6, οἱ, ὥρ. 22. 8: τη85 ἔτ᾽ ἄνωθεν .3 εὖ 
ἩδΥΏΔΠΩ : 185 εὖ γ᾽ 5. ὕφαινον Ἠοίπδῖυβ ἔγοτη γα. 
Μοεϊ. 9. 42 : τη88. ἔφαινον 4 5000]. 8ἰδὸ πλοκέρῳ 
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ΝΙ1.---τΤῊΗῈΞ ΗἨΑΒΥΕΞΤ-ΗΟΜῈ 

Οποα ὑροὴ ἃ ἔς ψεπὶ Επουτα5 δπα 1, Δπα ΤῸΓ ἃ 
ὑπιτὰ, Ατηγπῦδϑβ, [τόση {Πε ἴοννῃ ἴο Π6 Η 1615. ᾿Ἴ νναβ ἴο 

. ἃ Βαγνοϑυ-εαϑὺ μο]άθη ὑπαὶ ἀἂν απο ).εο ὈΥ ῬΗγαβί- 
ἄἀδιηῖβ δα Απδροπ 65 ὉΠ 6 ἔννο 5018 οἵ ΓΥΟΟρΡΘΌ5,50}85 ἴο 
νῦ οὗ ἃ πε ρίδθοα οἵ με σοοᾶ οἱα 5ὑ᾽ ὑπὰῦ οαλ6 
οἵ ΟἸγίία, οὗ ΟἸγεα πὰ οἵ ὑμπαῦ νεῖν Ομαϊοοη νῃοβα 
βίαταγ Κηθβα ρἰαπίεα οποθ ἀραϊηϑῃ πΠ6 στόοκ Ἀοὺἢ 
τηδαᾶς Βαυτίπα ἔοαπῦ ἴο οιιϑῃ ἔουθῃ αὖ ἢἰβ ἔβεεῦ πὰ 
οδιβεα εἰτὴ ἀπ ἀθρὲπ ἴο ψεᾶνα ἄῦονα ἰδ ἃ νγανηρ' 
ΘΆΠΟΡΥ οὗ ρύδθῃ ἰθᾶνεβ ἀπ δρουὺῦΐ ἴὖ ἃ ργεοϊποὺ οἵ 
588466. Ετε ψὰ ψεῦε ΠαΙ να ὑπμι{Πεν, ετὐα ψῈ 88νν 
{π6 ἴοι οἵ Βτδ5115,. Ὁ σγᾶσθε οὗ ἔπ6 Μυβεβ νψε οὀνεῖ- 
ἴοοκ ἃ ἔπε [6]Π]ον οἵ Ογάοπία, ὈγῪ πᾶς Τ᾿ γοϊα5. ἀπ 
Ὀγ ῥτοξεδβϑίου ἃ σου πε, ΒΊΟἢ ᾿παἀδοα δὴν ὑπαῦ 9ανν 
χη τηιϑὺ ἤανα πού τ ἴῸΥ, βθοίηρ ΠἸκοὺ οου]ά 
ποῦ Ρ6. Εὸΐ ἀροη 5 5ϑῃου 608 ἔμοσα πυηρ,, 8 ηκ οἵ 
ΠΟΘ τοηποῦ, ἃ 5Π8-Παϊγοα “Ῥυοκ- σοαῖ 5 αν ἤἥδεςοε, 
ΔΟΙΌΒΒ Πῖβ Ὀγθαβῦ ἃ Ὀγοδα βμεὶὺ αἱὰ σίγα δὴ ἀποϊθηΐ βἰγὺ, 
Δηα ἱπ᾿5 Βαπά π6 Πο]ὰ ἃ οὔόοῖκ οὗ ψη]ᾶ οἱΐναθ. Οδμηῖν, 
Ὀγοδάϊν, δηα νυ ἃ ἐνὶ] ηρ αγα Π6 βυη]!θα ἀροη 
Τη6,), 8Π 64 ὙΠ ἸΔΌρΡ ΓΕΥ ροββεϑϑίηρ ἰβ Πρ, “ὙΥ̓μαῦ, 
ΒιτηοΠ 485, 58γ5 ΠΕ; “ψΕΠΟΙ ἀὐγαὺ {Π18 βυ]Υ 

“Ὧδ6ο " : Ῥροιηθῦου. ““ ΟἸγύϊω δηα Ομδίοοῃ ᾿᾿ : Ιθρϑηδυυ 
αὔθοη πᾶ ἱκὶπρ οἵ οβ, ““Βιυχίπα᾽) : ὑπ ουμπύαϊῃ 580] 
ῬΘΑΥΒ ὑμιὶβ ὨδΙηθΘ. 
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ΤΗΒΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΒΤΘΒ 

δι Α δ “ 2 ς ων ’ ἁνίκα δὴ καὶ σαῦρος ἐν αἱμασιαῖσι καθεύδει, 
Φ  ν “ 7 ᾽ 7 οὐδ᾽ ἐπιτυμβίδιαι κορυδαλλίδες ἠλαίνοντι; 

ἣ μετὰ δαῖτα κλητὸς ἐπείγεαι; ἢ τινος ἀστῶν 
5 7 

λανὸν ἔπι θρῴσκεις; ὥς τευ ποσὶ νισσομένοιο 
“ 77 ζ ἈΚ Ὶ 7 ΝΣ 3 πᾶσα λίθος πταίοισα ποτ᾽ ἀρβυλίδεσσιν ἀείδει. 

᾿ 8. Τῶν Ν᾿ κνΦιλνι «τῇ ε , , 7, 
τὸν δ᾽ ἐγὼ ἀμείφθην' “ Λυκίδα φίλε, φαντί τυ 

πάντες 

ἦμεν συρικτὰν μέγ᾽ ὑπείροχον ἔν τε νομεῦσιν 
᾿ ΄ ἔν τ᾽ ἀματήρεσσι. τὸ δὴ μάλα θυμὸν ἰαίνει 

, 7 ἁμέτερον: καίτοι κατ᾽ ἐμὸν νόον ἰσοφαρίξειν 
ἔλπομαι. ἁ δ᾽ ὁδὸς ἅδε θαλύσιάδ᾽ 1" ἣ γὰρ ἑ ΕΑΝ 
ἀνέρες εὐπέπλῳ Δαμάτερι δαῖτα τελεῦντι 
ὄλβω ἀπαρχόμενοι: μάλα γάρ σφίσι πίονι μέτρῳ 
ς 7 Ε 2 7 ᾽ 7 ἃ δαίμων εὔκριθον ἀνεπλήρωσεν ἀλωάν. 

« 

ἀλλ᾽ ἄγε δή, ξυνὰ γὰρ ὁδός ξυνὰ δὲ καὶ ἀώς, 
΄ ΣΌΣ », » -“ 

βουκολιασδώμεσθα: τάχ᾽ ὥτερος ἄλλον ὀνασ εῖ. 

καὶ γὰρ ἐγὼ Μοισᾶν καπυρὸν στόμα, κὴἠμὲ λέγοντι 
πάντες ἀοιδὸν ἄριστον: ἐγὼ δέ τις οὐ ταχυπειθής, 

᾽ Ὁ }] 7 ΨΥ ΣΝ ἤ "' Ν Ἴτ Ν οὐ Δᾶν' οὐ γάρ πω κατ᾽ ἐμὸν νόον οὔτε τὸν ἐσθλὸν 
(ὃ ͵ ΝΥ ΕῚ Σ» ͵7 "ἢ Φ 7ὔ 9 

Σικελίδαν νίκημι. τὸν ἐκ Σάμω οὔτε Φιλίταν 
84... ἢ Ψ Ν ἈΠ 9 ,ὔ [4 2. ᾽ ἀείδων, βάτραχος δὲ ποτ᾽ ἀκρίδας ὥς τις ἐρίσδω. 

ε 

ὡς ἐφάμαν ἐπίταδες" ὁ δ᾽ αἰπόλος ἁδὺ γελάσσας 
“σάν τοι ἔφα" κορύναν δωρύττομαι, οὕνεκεν ἐσσὶ 

ΓῚ Φυθ᾽ 4 ’ὔ ͵7ὔ ᾽ Ν » 

πᾶν ἐπ᾽ ἀχλαθείᾳ πεπλασμένον ἐκ Διὸς ἔρνος. 
7 7 “ “ 

ὥς μοι καὶ τέκτων μέγ᾽ ἀπέχθεται, ὅστις ἐρευνῇ 
“Ἁ ,ὔ : 

ἦσον ὄρευς κορυφᾷ τελέσαι δόμον ᾿Ωρομέδοντος", 

1 θβαλύσιάδ(ε) Ἐδ: πι58 θαλυσιάς 5. Φιλίταν ΟΥδηθτΓῦ: ἸΏΒΆ. 
Φιλήταν ὃ ΚΘΠΟΪ, 4180 εὐρυμέδοντος 
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ΤΗΒΟΟΘΕΙΓΌΒ ΝΠ, 22-46 

ποοηΐαθ, ἢ θη δ᾽ θη ἐϊχα Πἰχαγα νν1}] 6. δ] δαρίμρ ᾿᾿ὐ ὑπ’ 
πεᾶρθ πᾶ {πΠ6 ογεϑιβα Ἰαυκβ. ροὸ ποὺ δἤθὶα ἢ [ἴς ἱ 
Ἔνθ ἃ αἴηποῦ γοὰ ΡῈ ἱδάθη ἴο οὐ ἃ ἔδ]ον -[οννμ8- 
"85 νἱηΐασα- τοῦ ὑῃδῦ γηᾶ |κ65 γοῖ! ΒΟΌΤΥ 50} [ὉΓ 
ἜΠΗ, Ἔν ΟΥῪ βύομπθ 1’ πε τοδα βυυκα5 οἰηρίηρ ἀραϊηδὺ 
γΟὺΣ Βαβέθπίηρ Ὀτορι65.᾿ 
“ΤΊ βαϊά, ἀθαν Το 5,᾽ δηθυννογεα 1,“ γοι Ὀεδὺ 

411 οοτηθυβ, μδυάβιηδη οὐ Ππαυνϑϑίου, αὖ ἴῃς. ρὶρθ. 850 
᾿Εἰ5 βαϊά, δηᾶ υἱρηῦ οἹδα δὴ} 1 ἰδ 5Βῃου]α μὲ βαἱά ; πον-, 
θεῖ ἴο τὴν ὑπ πκίπρο' ΓἼὴ 88 σοοα ἃ τηδῃ ἃ5 γοῖ. ΤῊ 5 
ΟἿ ἸΟΌΤΗΘΥ 15 ἴο ἃ Βαυνδϑῦ-Πουηδ : βοῖα ἔγ 6 πα 8 ο 
ΟἿΥ5 τᾶ Κα ΠοΙγάδυ ἴο με ἔαϊγ-τορεα Τεχηδίθυ. νυ ἱ}}} 
ἢυβὺ-ἔταϊς οὐ ὑπο ῖγ ̓πογδαβθθ, θθοδιιβα ὑπ6 Οοα 655 παῖ 
ΠΠ16δα ἐπε ῖν ἐμπυθϑῃϊη σ- ἤΌΟΥ ἴῃ μη Θάθα 6, 50 []] δηᾶ ἔδί. 
50. σΟΙΏΘ, 1 ὈΓΔΥ γοι, βίποθ. ὑπῸὸ νὰν δηᾶ ἐπε ἄδν 
θ6 γοΟυ 5 ἃ5 Ὑγ6}} 88 οὔγ5, Πα ἰοὺ γοῖι πα τε γηᾶκα 
ΘΟ ΥὙ-τη δῖ... Απᾶ θ80}} ἔτομὴ ὑΠε οὐ ὺ τηᾶν. γν6]] 
ἴα Κα βοῃ6 ριΌΠὲ, βεοῖπρ ἃ, ΚΟ γοῦ, ἂμ} ἃ οἸθαι-νοϊοθᾶ 
τους ῃρίθος οὗ τῃ6 Μι565, 8η6, Κα γοιι, ῖὰ δοοουηΐθα 
θεϑὺ οἵ τηυβιοθηβ δνουυν Π 6 6,---ΔΙεῖῦ 1 δὴ ποὺ 50 
αυΐοῖ, Ζθυβ Κηονβ, ἴο Βα] ον ψμαὺ Π᾿γὰ ἰο]4, θείην 
ἴο τὴῦ ἐπ Κίπο πὸ τηδίοῃ ἴῃ τηϊϑὶς γεϑὺῦ ἀυνῃ 116 ἴον ὑπὲ 
Θχοο θηΐ 5160 6 1135 οὗ ϑδηηοβ. ΠΟΥ ἀραΐῃ ἴου ΡὨΪ] 85, 
Ὀαΐ 1 πὶ ουθῃ ἃ8Β ἃ ᾿τῸρ ὑπαῦ ἰβ δίῃ ἴο οαΐνία {πὸ 
Ργαὺεν οὐ οἰκεῖς. 

50. 584 1 οἵ 8εῦ ρυῦροβθ, ἀπά. τηδδίου. Οοαδυμοσα 
Ὑ Ὁ ἃ ΤΟΙ ἸΔρἢ “1 ΟὔοΥ γοὺ {Π18 οΤΌΟΚ,᾿ βᾶγ5 6, 
ὰ5 ἴο ἃ βρυῖρ οἵ ργεαῦ Ζϑιβ ὑπαῦ ἰβ τηδάβ ἴο ἔπε 
Ραΐξεσῃ οὗ ἐγταϊῃ. Ἐνθπ 85 1 Παῖβ γοῦν τῆϑβὸη ΜΉΟ. 

ΜΗ] 6. βὑγίνίηρ ἴο γϑὰῦ ἢΐἰβ ποῦθε ΠΙρῃ 85 ἐπε 
Ρϑαὶς οἵ Μουπΐ Οτοϊηθάοῃ, 50 μαΐὲ 1 {κου 86 γουτγ ὦ 

ἜἼΠ6 ρὶρθ᾽ : πού 1 ἐπηρ} 165 τη 810 ρθμθυ ΠΥ, ““Βρεὶς 
οὗ σνοδῦ Ζθϑιιβ᾽" : Ταῦ γχὰβ ἀδαρηύθν οὗ Ζδυβ: Οτοιηθάοῃ 
ἴ8Β ῬΓΟΌΔΌΙΥ ὑμ6 πἰρ]ιοβὺ ταουπὐαΐῃ ἴῃ 8. 

᾿οδ 



ΤῊΝ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΞ 

καὶ Μοισᾶν ὄρνιχες, ὅσοι ποτὶ Χῖον ἀηδώϊ 

ἀντία κοκκύζοντες ἐτώσια μοχθίζοντι. 
ἀλλ᾽ ἄγε βουκολικᾶς ταχέως ἀρξώμεθ᾽ ἀοιδᾶς, 

, Ὅτ ΚΝ Δ ΕΣ , " ΟἾματν τ Σιεμιχίδα: κὐἠγὼ μέν, ὅρη φίλος, εἴ τοι ἀρέσκει 
“2᾽ ρ΄ ο 3 " Ν 7 2 7 τοῦθ᾽ ὅτι πρᾶν ἐν ὄρει τὸ μελύδριον ἐξεπόνασα" 

Ρ] , ἢ 

Ἔσσεται ᾿Αγεάνακτι καλὸς πλόος εἰς Μιτυ-: 

λήναν, 
᾽ 7 Υ χὥῶκκεν" ἐφ᾽ ἑσπερίοις ᾿Ερίφοις νότος ὑγρὰ διώκῃ 

΄ γί ΚΆΡΑ ΔῈ ἜΤ τς - ἠδ ὦ 
κύματα, χ᾽ Ὡρίων ὅκ᾽ ὃ ἐπ᾿ ὠκεανῷ πόδας ἴσχῃ, 

αἴ κεν τὸν Λυκίδαν ὀπτεύμενὸν ἐξ᾽ ᾿Αφροδίτας 

ῥύσηται" “θερμὸς γὰρ ἔρως αὐτῷ με καταίθει. 

χἀλκυόνες στορεσεῦντι τὰ κύματα τάν τε θάλασ- 
σαν 

’ [ 7 ᾽ Φ ὰἁ » 7 

τόν τε νότον τόν τ εὗρον, ὃς ἔσχατα φυκία 

κινεῖ, 
ς Υ “Ὁ ΥὟΑ Ἶ Ν 7 

᾿ἁλκυόνες, γχαυκαῖς Νηρηΐσι ταὶ τὰ μάλιστα 
᾽ , ᾽Ψ [ «ἉΨ ͵ὔ 3 ε Ἀ Ε Ρ 

ὀρνίχων ἐφίληθεν, ὅσαις τέ περ ἐξ ἁλὸς ἄγρα. 
.] » ᾿ 7 ᾽ ᾽ 

ἈΑγεάνακτι πλόον διζημένῳ εἰς Μιτυλήναν 
ε ἵν 

ὥρια πάντα γένοιτο, καὶ εὔπλοος ὅρμον ἵκοιτο. 

κἠγὼ τῆνο κατ᾽ ἅμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα 
ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 

Ν Ν 3 » Ν ΓᾺ 3 “ 

τὸν πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ 
“ 

πὰρ πυρὶ κεκλιμένος, κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ 

φρυξεῖ. 

1 ἀηδώ Ἐὶ, οἵ, 1. 186, ὅ. 186, Βδοοι. 8. 98, δια βουύρκ δοεί. 
Γωγ. {ΠῚ Ῥ. 140 : πη885 ἀοιδόν 2 χὥκκεν Εἰ; Π155 χὥῶταν 
8 δκ᾽ Τὶ ; 1η88 ὅτ᾽ 

οὔ 

δ0 

οὺ 

δ λυ. Δι εὐδννν ων νίαν μων. . ὦ 



ΤΗΒΟΟΘΒΙΤῸΒ ΥἹΙ, 47-66 

βυγαϊεϊηρ οοο 5 οὐ ὑπΠ6 Μιυβεβ᾽ γαγὰ σὑγῇοβα ογονίηρ, 
τηδῖτο5 580 οἱ] οοπὐδηϊίου ἃραϊηδὺ πε (Πΐδη 
πἰρὶ) επραϊα. Βαϊ ΘΠΟῸΡῊΉ ; οἰ 5 θαρὶη οὐν οοπηίγυ- 
50ηρ8, ϑτηο4α5. Εἰγθὺ Ψ1] 1- -ΡρΥὰν ἸοοΙς 1 γοιῖ 
ἈΡΡονα πε αἰέν 11 τδάβ ἴῃ πε ἢ11}15. ᾿οῦμευ 
ἄΔΥ : (δ ρ5) 

γγμηαῦ ὑπουρὴ με Κιάς. αρονε πε ἢϊρῃὶ οἵ νᾶνε 
Ὀεΐοτε ὑπὸ σἱπα 

Ηδηρ ψεϑυνατγα, ἀπα Οὐοπ᾿ 5 ἔοοῦ 15 δ΄ δὴ θροὴ {Π6 568ὴ 
Εδΐν νογαρὲ ἰο Μιξυν]επὸ ἴον ἀρέδμπαχ 5Π4]] πα, 
Οπος ἔτομ ἔπ 6 ἔστηδος οἵ ἢΐβ Ιονε ἢΐβ Γγοϊάδβ θ6 ἔτδα. 
ΤῊΝ Βδ]ογοηβ---ἃ πα οἵ 411} ὑΠ6 Ὀἰγαὰβ ψῃο86 Πἰνὶηρ᾽β οὗ 

{16 5688 
ΤῊΣ βυεεὺῦ σγεθη ϑδυρηύειβ οὗ ὑπΠ6 1066 Ρ ἴονα ἤοῃμδ 

80 γγ6]}} 85 {Π65ε---- 
Ο ἔΠ6Υ 58}8}} 501 Πη6 ϑουϊῃηντηα δηα {Πα ἰδηρ]ε-ἴο58- 

ἰὴ Εἰαϑὺ, 
Απα ἰᾶὰὺ ἴον Βΐτη ψίάθ Οοδδδη δηα 15 γγᾶνεβ ΔΙοηρ ἴο 

γΘΒῦ. 
Αρδδπᾶχ ἰαΐε ἐπουρἢ δ θὲ ἴον. Μίζυ]επα Ρουπά 
Ηδαν᾿τ Ὀτΐηρ' Πἴην Ὀ]6ϑὺ νἱ᾿ Π6 βεαβο π᾿ 5 μεϑὺ ἴο ἤᾶνθη 

βαΐδ δπαᾶ βουπηᾶ : 
Απᾷ ἐπαὺ ἀδν 1] τλαῖκα τηθυῦυ, δπα Ὀἱηα θοῦ τὰν χουν 
ΤῊΣ δηΐβε βυεθῦ οὐ 5Βηου δα πδαῦ οὐ τΌβορυαϑ 8]] ἃ- 

ΤΟΥ, 
Απα ἔπειτα ὃ. ὑπα ποαυίῃ 1] Ἰὰγ τς ἄονηι θεᾶς Πα 

ΟΠ οΥ] οὰρ, 
Απά ποῖ γτοαϑὺ "θᾶ. 5114}} τηδκθ τὴν θἱΐθ δῃᾷ δἰταν 

ὙΠ ΤῊΥ 500; 

“ΠῊ 6 ΟΠΐδη πὶρ ὐϊηρα]θ᾽" : Ἠοπιδυ. “ΠῊ6 ΚΙακ᾽" : 086 
ὑπὸ οὗ ὑμῃ6 γϑὰνρ ἱπαϊοαύθα ἰβ δὖ ὑπ6 οπμᾷ οὗ Νονθιηθου. 
““ΦῊΘ ΠΙογοπΒ᾽ : βαϊᾳ ὕο δοχωϊηδηα 8. οαὶτι ἴον ὑμπεῖν ποϑῃ 
δθουῦ ὑπ ψἱηΐοι-βοϊδύϊοθ. “" Ε]μην τῦῖπθ ἢ : πίηθ ἤδνουγθ 
ὙΠ 6] π}- σα κί 5, ΟΥ 6156 ““ τ ὶηθ9 οὗ Ρύ6168,᾽ 
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χἀ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ᾽ ἐπὶ πᾶχυν 
,ὔ δ... , 7 7ὔ κνύξᾳ τ᾽ ἀσφοδέλῳ τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ, 

καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος ᾿Αγεάνακτος 
αὐταῖσιν κυλίκεσσι καὶ ἐς τρύγα χεῖλος ἐρείδων. ΤῸ 

αὐλησεῦντε δέ μοι δύο ποιμένες, εἷς μὲν 
᾿ς 

᾿Αχαρνεύς, 
ε Α - εἷς δὲ Λυκωπείτας" ὁ δὲ Τίτυρος ἐγγύθεν ἀσεῖ, 

[2 [ο [4 :] ἊΣ ζ ς ΄ ὥς ποκα τᾶς Ἐξνέας ἠράσσατο Δάφνις ὁ βούτας, 
᾿} »“ » Ὁ ΦΕΙΣΕ ὃ ΄ Φι τ 30 ,ὔ χὠς ὄρος ἀμφεπονεῖτο, καὶ ὡς δρύες αὐτὸν ἐθρή- 

νευν, 
ς , Ὁ ΄ 9» “- Ἱμέρα αἵτε φύοντι παρ᾽ ὄχθαισιν ποταμοῖο, 

4 Χ [έ ,ὔ ἈΝ Φ" εὖτε χιὼν ὥς τις κατετάκετο μακρὸν ὑφ᾽ Αἷμον 
ἢ Ἄθω ἢ Ῥοδόπαν ἢ Καύκασον ἐσχατόωντα. : 

3 “Ὁ ᾽ [4 3 ΝΜ Ἁ 2 ῇ ᾽ , 

ἀσεῖ δ᾽ ὥς ποκ᾽ ἔδεκτο τὸν αἰπόλον εὐρέα 

λάρναξ 
Ν 27 Ἁ 3 ,7ὔ ΕΜ ζωὸν ἐόντα κακαῖσιν ἀτασθαλίαισιν ἄνακτος, ᾿ 

« 7 ε Ν ἵ , )» Ὁ : ὥς τέ νιν αἱ σιμαὶ λειμωνόθε φέρβον ἰοῖσαι 80 
κέδρον ἐς ἁδεῖαν μαλακοῖς ἄνθεσσι μέλισσαι, ᾿ 

“ ἀν ᾿ Ἂ ν , ; οὕνεκά οἱ γλυκὺ Μοῖσα κατὰ στόματος χέε νέκταρ. 
3 Ἀ [2 , {ὃ ὰ ῇ ὦ μακαριστὲ Κομᾶτα, τύ θην τάδε τερπνὰ πεπόν- 

θεις, 
καὶ τὺ κατεκλάσθης ἐς λάρνακα, καὶ τὺ 

μελισσᾶν 

οϑ 



ΤΗΕΟΟΚΝΙΤΌΒ ΝΠ, 6η-84 

Απᾶ εοΐν 111 116, ἴου εἰρον -ὶρ ἢ τὴν θεα βίσονη ἐμ κ 
ἀπ νν6}} 

5411] θὲ οὗ οὐἰπκ] θα ρϑύβι ον, τ]] εὐ, ἀηα ΒΡ ΠΟ 66] ; 
Απᾶ 50 τ᾿ Αρεᾶθαὰχ ἢ] αὐῖηῖς, αὐἱπκ ννῖ᾿ τὴν ἀθδν ἴῃ 

τηϊηα, 
Ὀεῖπκ τἱπα δηα ννἱπθ- οὰρ δὖ ἃ ἀγϑυρηῦ δπα ἰεᾶνε πὸ 

1665 Ρβῃϊπα. 
ΜΥ Ρἱρειβ 514}} "06 ὕνο βῃβθρῃοιαᾶβ, ἃ τηδὴ οἵ 

Ασἤδύπδ6 ἢ6, 
Απᾶ Πα ἃ τδῃ οὗ ᾿γούρὲ ; 5 ΠΡῸΥ 54}1] Τ ζγγιιβ "6, 
Απᾶ 5ἰπρ θεβίαεδ της οἵ Χέπεα πα πραϊμογαὰ Παρ ηΐ ς᾽ 

Ιονε, 
Ηον ἐπα 1115 ψεῦα ὑσοῦθ] θα δγουπα Πΐπλ δηα {πῸ 

οὐἶκα βδηρ' αἰτραβ ἀρονβ, 
5δηρ γθτα μον βίοοα Ὀγ Ηϊτηογὰβ ἢἤοοά, θη ἢς 

ἃι-υγδβῦϊηρ᾽ Δ Ὺ 
16 σπου οὐ Ηδοϑυηιϑ οὐ Αἴῃοβ οὐ (ἰδιισαβϑὶβ (ᾺΥ ΤᾺΥ 

ΔΥΨΘΥ. 
ΟΑπᾶ ΓῚ] πᾶνὰ Πΐπὶ δἷηρ Πονν ὁΠ66 ἃ Κίπρ', οὗ νν]]Ὲ] 

τη]! σα Ὀαβηΐ, 
ἴῃ ἐπα συθαῦ οοὔδυ 411} αἰϊνα ὑπ σοαϊπενα-ροεὺ 

εηΐ, 

Αμᾶ ΠΣ 5η 0} 665. οϑὴθ ΠΌσ ὑῃ 6 γηδδάονν ἴο {Ππ 6 
οοἴδοσυ οἵ συνθοὺ οδαάδι-ἴγ6 6, 

Απᾶ ἔεᾶ Πίγη ἔπετθ οὐ ὑπ6 βονγογοῖβ ἔαὶν, Ὀθοδαβθα ἢὶσ 
ΠΡ νγ5 ἔτεα 

Οὐ πε Μυβεβ᾽ νψῖπα ; (ογηάϊαβ ! ̓ὕνγαβ ἸΟῪ, 81} Ἰοὺ ἴο 
{πμ66: 

ὙΠουΡΉ ἔμποιυ νναϑὺ ΠΙα ᾿μϑαΐῃ οδάδηῃ 114, ἔπ θεθ5 ἴῃ Υ 
τηδαῦ 414 Ὀνίην, 

“Μυ]]οὺ ᾽᾿ : βοπηϑύϊῃθβ οδ θα “ ἤθαρδηβρ." ““Ἠ!5 1Ρ γγὰβ 
ἔγϑθ οὗ πὸ Μυβοβθ᾽ νΐηθ᾽) : ὕπῃθ Οσθθκ μᾶ5 ““πϑούαν,᾽ δῃᾷ ὑῃ6 
Ἰηθϑηΐπρ᾽ 15 ὑμαῦ 6 νγὰβ ἃ ρῬοθῦ. 
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ΤῊΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘΒ 

’ , » Ὁ » , 

κηρία φερβόμενος ἔτος ὥριον ἐξεπόνασας. 
2) ἴω [ω 

αἴθ᾽ ἐπ᾽ ἐμεῦ ζωοῖς ἐναρίθμιος ὥφελες ἦμεν, 
[4 Ν ὙΠ ῊΉ᾿ Φ ΕΝ 3 

ὡς τοι ἐγὼν ἐνόμευον ἀν᾽ ὥρεα τὰς καλὰς αἶγας 
φωνᾶς εἰσαΐων, τὺ δ᾽ ὑπὸ δρυσὶν ἢ ὑπὸ πεύκαις 
ἁδὺ μελισδόμενος κατεκέκλισο θεῖε Ἰζομᾶτα. 

» ᾿ γ ΡΤ δύ ς ᾽ ΄ ᾿ ΚΠ χτὺ ᾿ χὠ μὲν τόσσ᾽ εἰπὼν ἀπεπαύσατο' τὸν δὲ μέτ ; 
αὗτις} 900 

κἠγὼ τοῖ᾽ ἐφάμαν'" “ Λυκίδα φίλε, πολλὰ μὲν ἄλλ 
Νύμφαι κἠμὲ δίδαξαν ἀν᾽ ὥρεα βουκολέοντα 
» ͵ 7 ἈΝ ον αν ῇ Ψ ΄ ἐσθλά, τά που καὶ Ζηνὸς ἐπὶ θρόνον ἄγαγε φάμα" 
ἀλλὰ τό γ᾽ ἐκ πάντων μέγ᾽ ὑπείροχον, ᾧ τυ γεραίρειν 
ἀρξεῦμ᾽" ἀλλ᾽ ὑπάκουσον, ἐπεὶ φίλος ἔπλεο Μοί- 

σαις" 

δ δ ἐλε} χεκχ" 

εὖ “Σιμιχίδᾳ μὲν ᾿ἔρωτες ἐπέπταρον' ἢ γὰρ ὁ 
δειλὸς 

τόσσον ἐρᾷ Μυρτοῦς, ὅσον εἴαρος αἶγες ἐρᾶντι.. 
“Ὥρατος δ᾽ ὁ τὰ πάντα φιλαίτατος ἀνέρι τήνῳ 
παιδὸς ὑπὸ σπλάγχνοισιν ἔχει πόθον" οἶδεν" Αρισ- 

τις, ᾿ 
ἐσθλὸς ἀνήρ, μέγ᾽ ἄριστος, ὃν οὐδέ κεν αὐτὸὸῤδ ῤΛλῤΛΛΛ 

ἀείδειν 
Φοῖβος σὺν φόρμιγγι παρὰ τριπόδεσσι μεγαίροι, 
ὡς ἐκ παιδὸς [Ἄρατος ὑπ᾽ ὀστέον αἴθετ᾽ ἔρωτι. 

τόν μοι Πάν, Ομόλας ἐρατὸν πέδον ὅστε λέλογχας, 
ἄκλητον κείνοιο φίλας ἐς χεῖρας ἐρείσαις, 

“ΧΟ Ν ἢμδ ᾿ Ἁ ἥ 

1 αὖτις ΑὮΓ; Τὴη85 αὖθις 

ΙΟοο 



ΤΗΒΟΟΕΙΤΤ5 ΝΠ], 8ς:--τοά 

ΤῊ] ποὺ αἰαϑὺ ὑπο]ε, τἰρηδ ΠΡΡΥῪ 500], ἔῃ ν ὕνεῖνο 
τη ἢ 8᾽ ΡΥἸδοπίηρ, 

Απὰ Ὁ οἵ ἐπε αυἱοὶς ἔποι νγευὺ {π|5 ἀαν ! Ηον 
ϑἴδαϊν ἔμθη νυ τ τηΐης 

1 πεὰ Καρὺ ἐῃν ρῥγειν ροαὺβ ᾿ὐ ὑπὸ Π1115, π6 ψν μ1]6 
᾿μϑαῦῃ οδκ ΟΥ ρἷπε 

ΤΠοα ᾿αβὺ Ἰαἰη δ]οπρ δα βϑιηρ' τη6 ἃ βοηρ,, (Ομγαΐας 
{με ἀϊνίηε " 

50 ΤΌ Οἢ βδηρ' Γγοϊάαβ δηα επαβδᾶ ; δηᾶ ἐπεγεαροι 
“ Ώθαν ΤΠ, γοϊάαβ ᾿᾿ 5αἰα 1, ““ δῇ] τὰ} τὴν Πποσ5 οὴ ἐπε 
ΒΠ]51 α͵8ο πᾶνε Ἰεαγηΐ οὗ πὸ Νγρἢ5, δπα ὑῃ θ΄ 5 
ΤΘΗΥ͂ ἃ ΡΟΟΩ 50ηρ' οὗ τηῖπα ψῃ ἢ Βυτηοῦν τῆᾶν ψψ6]} 
Βᾶνα οδυυϊθα ὑρ ἴο ἐπα ἐῃτοπα οὗ Ζεῦ. Βαϊ {ῃϊς. οἵ 
411 15 ἔαν ὑΠ6 οποϊοαβϑῦ, [15 ψῃΐ ἢ 1 ν1}} βίησ πον ἔον 
ΥὙΟῸΣ ἀε!ρηΐ. Ῥυὰὺ οἷνε δ, ἃ5. ὁπ6 βῃοι]ᾶ ΠΟΥ 
1τῃ6 Μαβ65 Ἰονε : (5.95) 

ΤῊΘ Πον65 μάνα 5π66Ζαά, ἴον 5ιτ6 πον μᾶνθ, Οἢ. ΡΟΣ 
ΘΙχΆ ΟΠ 1488 : 

ΕῸΥ ἢ Ἰονεβ τηαϊᾷ Μγυΐο 5 σοαὺβ ὑπ6 βρυίηρ: θυΐ 
ὙΠ ΘΥ 6 ἢδ Ἰονε8 ἃ 1855 

Ηἰβ ἀθα βὲ Αγδΐιι8 βἰρῇβ ἴον ἃ ἰδά. Αὐ βίϊβ, ἄδαν 
Βοοᾶ τηδῃ--- 

Απμα Ὀεβῦ ἴῃ ἔδτηθ 845 θεβϑὺ ἴπ πᾶπιθ, ὑπὸ Γοστὰ οὐ ἐπε 
ἴγγγε οἡ Πΐρἢ 

Βεβίάβ ᾿ἷβ μοὶγ ἐτροά νου] 16οὐ Ἠΐπι τὰκα τηϑ]οάγ--- 
Αὐ βυὶβ Κποννβ Αταξαβ᾽ σγοθθ. Ο Ῥυίηρ ὑπ6 δ, συνε 

Ρδῃ, ᾿ 
ϑυγεοὺ Γογὰ οὗ Ἰονεὶν Ηουμοϊὸ, θυΐηρ Πἷμὰ ἀπθία ἴο 5 

ἔδσε, 

“ΚΉΔνε βηθοζθᾶ᾽"" : ὃ 5ῆ86626 τηθδηὺ ροοά [π|οῖς, δηᾷἃ ἃ τη8η 
ἀΘΘΡΙΥ ἴῃ Ἰονθ νγᾶβ βαϊα ο ἤδνθ Ῥθθῃ ϑπηθοζθᾶ ὑροῃ ὈΥ {6 
Πους8. “μονα οὗ ὑπ6 τ ἢ : ὉΠ8 ατγθϑίς μδ8 “".ΔΡρο]1ο.᾿ 

ΙΟΙ 



ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

εἴτ᾽ ἔστ᾽ ἄρα Φιλῖνος ὁ μαλθακὸς εἴτε τις ἄλλος. 
κεὶ μὲν ταῦτ᾽ ἔρδοις ὦ ᾿ἰὰν φίλε, μή τι τυ 

παῖδες 
᾿Αρκαδικοὶ σκίλλαισιν ὑπὸ πλευράς τε καὶ ὥμως 
τανίκα μαστίσδοιεν, ὅτε κρέα τυτθὰ παρείη; 

3 δ᾽ ἴλλ, ν΄ Ν Ν , 3 ᾽ 

εἰ ἄλλως νεύσαις, κατὰ μὲν χρόα πάντ 
2 7] 

ὀνύχεσσι 
: ἷν ῇ ὕἷ ΡΕΕ. (ὃ θ ὃ : 

ακνόμενος κνάσαιο καὶ ἐν κνίδαισι καθεύδοις, "0 
εἴης δ᾽ ᾿Ηδωνῶν μὲν ἐν ὦρεσι χείματι μέσσῳ 
ἽΒβρον πὰρ ποταμὸν τετραμμένον ἐγγύθεν" Ἀρκτω, 
ἐν δὲ θέρει πυμάτοισι παρ᾽ Αἰθιόπεσσι νομεύοις 

7 Ὁ ͵7ὔ τς ᾽ 7] ς , πέτρᾳ ὕπο Βλεμύων, ὅθεν οὐκέτι Νεῖλος ὁρατός. 
ὕμμες δ᾽ “γὙετίδος καὶ Βυβλίδος ἁδὺ λιπόντες 

“Ὁ Ν 9 ἴω “Ὁ “ ᾽ Α Δ ᾿ 

νᾶμα καὶ Οἰκεῦντα, ξανθᾶς ἕδος αἰπὺ Διώνας, : 
ὦ μάλοισιν "ἔρωτες ἐρευθομένοισιν ὁμοῖοι, 
βάλλετέ μοι τόξοισι τὸν ἱμερόεντα Φιλῖνον, 

“ ε ᾿ ἧ- 

βάλλετ᾽, ἐπεὶ τὸν ξεῖνον ὁ δύσμορος οὐκ ἐλεεῖ ἱ 
μευ. ᾿ 

Ν δ) ν᾿, »ή δὲν 7 ς δὲ Ἂ. ᾿ καὶ δὴ μὰν  ἀπίοιο πεπαίτερος, αἱ δὲ γυναῖκες 1920. 
“αἰαῖ᾽ φαντὶ “Φιλῖνε, τό τοι καλὸν ἄνθος ἀπορρεῖ." ὁ ὃ 
μηκέτι τοι φρουρέωμες ἐπὶ προθύροισιν Ἄρατε, ἷ 
μηδὲ πόδας τρίβωμες" ὁ δ᾽ ὄρθριος ἄλλον ἀλέκτωρ. 

᾿ 
᾿ 

1 δὴ μὰν : ΠΙΒ5 αἰδὸ δὴ μάλ᾽ 

[ΟΖ 



ὩΣ τὸν ..44.»»ὕ. ᾿ 

ΤΗΕΟΟΒΙΤΌΒ ΝΠ], τοσ- 123 

Ὑνμθῦ ον ῬΗΝ η5, ϑοοίῃ ἴο 580, οὐ οὐαὺ 6 ἰβ ἀθϑυ. 
ΤῊΐβ ἀο, συγεεὺ Ραῃ, δῃα πανϑὺ, ΘΗ 5]1665 θ6 ἴοο ἔδνν, 
Μδγ ἔπε δε ]κ9 οὐ ἐπε 1Δ45 οὗ Αὐοδᾶν μϑαὺ ὑμβθ θ]δοκ 

δηᾶ ὈΙα6; 
Βαΐ Ο 1 ἀρλοσβαῦθε ὕῃοι Κο, τῆλ ποὺν]ε8 τηακα τ᾿ ν 

θεὰ 
Απμᾶ 5εὺ πες βογαϊοῃίηρ τοοῦῃ πα παῖ], βουδιοῃϊηρ: 

ἔγοτηῃ ἢ 66] ἰο μϑδᾷᾶ, 
Απμᾶ μὲ ἐῃν νἱηξου-Ἰοάσίηρ πἰσὴ ἴῃς Βδαῦ αρ Ηθρυβ 

νγἃ 
ΤΙ τῆ6 8Π|5 οὗ Τῆταςσα ; θη βυγητηδ 8 ἴπ, τηϊα 

Γαγτ ποδὶ Αὐτῖςα 
Μαγϑὺ ἴδεα ἴῃν ἤοοϊς Ὀγ πε ΒΙθιηγαμ τοοῖς θαγοπά 

ΝΙΘ᾽ 5 δαυ]!δϑῦ βρυίην. 
Ο οοηδ γα ἅν, γα ᾿{01|6 Γονε 5 {1 ΔρΡ]685 τϑά- 

Ὀ]υΒΠίην, 
Ετόῖὰ ΒΥΌ]18᾽ ἐουπὺ δη4 Οδοιθ᾽ πιοιη ἐμαὺ ἰ5. ἔαΐν- 

Βαϊγεα [)10Π᾽5 70γ, 
οι βῃμοοῦ ἐπα ἔαϊν Ῥ᾿ΜΠηυΒ, βῃοοῦ τὴς Π6 5ΠΠ οΥ 
Τμαὺ Πουΐβ τὴν ἔποπα ! Ὑ οὐ δου 411, [Π6 ρϑδν᾿β ο᾽ οὐ- 

ΡῈ ἴο ἔαϑδία, 
Απᾶ πε ἀδιηβ6]5 βρῇ δηᾶ πε ἀδηη8615 βὰν “Τὴν 

Ὀίοοτα, οἰ] 4, [4115 ἔΠ6ς [αβὶ᾿ ; 
50. εὐ 5 νναΐο ἢ πὸ τόσα [εἶθ σαΐθ Ὀεϑΐουθ, Αὐαΐμβ, ὁ 

1158 ζ'δδυ, 
Βυῦ δαϑ6 οὖν δοῃίΐπρ' ἔδεῦ, τὴν ἔτ πα, ἂδπᾶ Ἰοὺ οἱὰ 

οΠδη οΙ Θ Σὺ 

“66 5" : 86 568-166} δα ρυνβοδύουυ 868; ὕμθ ροϑύ 
γΘῖθυβ ἤθῦθ ὅο ψγῃδῦ νγᾶ8 ΔρΡρδυύθῃῦ ὕμ6 ουγγθηῦ Θχρϑπδύῦϊοι 
οὗ ἃ Πορρίηρ τἱῦθ6---Π ΘΠοΥ Ἰβύουβ ἤορσοα ὕΠ6 βὐῶῦαθ οὗ Ῥδῃ δὖ 
ὑῃ86 ἐθαϑῦ Ὀθοᾶσβθ ὕμϑῪ δὰ οποθ γϑοϑῖνϑα βῃογῦ δοϊη π] Ήϑ. 
“Ἔοη "ἢ: Ὀϊδπθ 15 Αρῃγοαϊῦθ οὐ Ποῖ τηοῦμου ; ὑμ6 ἴωον 68 8.6 
δ ἰιουοῦ ἔγοτῃ ὑμθ αἰβύχϊοῦ οἵ ΜΙ]. « Ὁ’ (μὲ5 ϑεατ"": 
ἴῃ 0815 ΨΥ. “ Ασμτηρ ἔθου : ἔγουι βέδπαϊηρ, δρουῦ δῦ [6 
ἄοοι, ὁη6 οὗ ὑμ86 οΘοπνθῃύϊομδὶ βἰσηβ οὗ Ὀϑίηρ' ἴῃ ἴονθ. 
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΄ ΄ 3 “ 7, 

κοκκύζων νάρκαισιν ἀνιαραῖσι διδοίη, 
᾿ ΚΝ Α͂ 7 ᾿ " ὔ εἷς δ᾽ ἀπὸ τᾶσδε φέριστε μολὼν ἄγχοιτο παλαΐί- 

στρας.ἷ 
» Θδι : 7] , 7 ΄ ἄμμιν δ᾽ ἁσυχία τε μέλοι γραία τε παρείη, 
Ω :] Ψ , Ν ,  βε “ ᾽ ἅτις ἐπιφθύζοισα τὰ μὴ καλὰ νόσφιν ἐρύκοι. 

τόσσ᾽ ἐφάμαν' ὃ δέ μοι τὸ λαγωβόλον, ἁδὺ 
γελάσσας 

ὡς πάρος, ἐκ Μοισᾶν ξεινήϊον ὥπασεν ἦμεν. 
χὼῶ μὲν ἀποκλίνας ἐπ᾽ ἀριστερὰ τὰν ἐπὶ Πύξας 
εἷρφ᾽ ὁδόν, αὐτὰρ ἐγώ τε καὶ Εἰὔκριτος ἐς Φρα- 

σιδάμω 
στραφθέντες χὠ καλὸς ᾿Αμύντιχος ἔν τε βαθείαις 
ἁδείας σχοίνοιο χαμευνίσιν ἐκλίνθημες 
ἔν τε νεοτμάτοισι γεγαθότες οἰναρέαισι. 

πολλαὶ δ᾽ ἄμμιν ὕπερθε κατὰ κρατὸς δονέοντο 
αἴγειροι πτελέαι τε" τὸ δ᾽ ἐγγύθεν ἱερὸν ὕδωρ 
Νυμφᾶν ἐξ ἄντροιο κατειβόμενον κελάρυξε. 
τοὶ δὲ ποτὶ σκιαραῖς ὀροδαμνίσιν αἰθαλίωνες 
τέττιγες λαλαγεῦντες ἔχον πόνον' ἁ δ᾽ ὀλολυγὼν 
τηλόθεν ἐν πυκιναῖσι βάτων τρύζεσκεν ἀκάνθαις. 
ἄειδον κόρυδοι καὶ ἀκανθίδες, ἔστενε τρυγών, 
πωτῶντο ξουθαὶ περὶ πίδακας ἀμφὶ μέλισσαι. 
πάντ᾽ ὦσδεν θέρεος μάλα πίονος, ὦσδε δ᾽ ὀπώρας. 
ὄχναι μὲν πὰρ ποσσί, περὶ πλευραῖσι δὲ μᾶλα 
δαψιλέως ἁμῖν ἐκυλίνδετο' τοὶ δ᾽ ἐκέχυντο 
ὄρπακες βραβίλοισι καταβρίθοντες ἔραζε. 

τετράενες δὲ πίθων ἀπελύετο κρατὸς ἄλειφαρ'" 
Νύμφαι Κασταλίδες Παρνάσσιον αἷπος ἔχοισαι, 

1 Οἱ, Ῥ]αῦ. Θονρ. 489 ν ἄλλην σοι εἰκόνα λέγω ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
γυμνασίου τῇ νῦν, δῃηὰ ΑΥ, Κ͵εβϑ}. δ20 

[ο4 

130. 

140.ῦὃ 

ἜΤΕ 

ΣΡ ΠΉΨΜΨΨ  ΨΎΨΟΡ.  ΡΨΨΨΓΥ ΡΤ ΎΤῚ 



ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΙΒ ΥἹΙ, 1τ24--τ:48 

ΟΥγ “5ῃϊνευ᾿ ἴο βοὴ οὔμπει θη ἢς πε ἄδννῃ 5})4]]} 
βίηρ : 

Θμς ὐλάος οὐ ὑπαῦ 5001 5 ἐσποιρῇ ἴο αν πηϑὺ ἢϊς 
ἀβαΐῃ 1 ὑπε τἱηρ. 

"ΤΙ5 ρϑᾶος οὗ υηϊηά, δά, ψὰ τηυϑὺ πᾶ, μα Πᾶνε ἃ 
Ὀα]άδμπια ηἱρἢ 

Τὸ 510 ἔῸγ υϑ πᾶ βρὶῦ ἔου ἃ ἘΠῚ δά 411 Π] σοὸ Ἀγ." 

᾿ς 80 ΆΓ Τὴν βοῃρ ; ἃπα 1 γοίάδ5, νυ ἘΠ ἃ του ἰδαρ ἢ 
ἃ8 θεΐοτε, θεβίονεα ὑπ6 ογοοκ Ὡροη τὴς ἰο 6 με. 
Μυβεβ᾽ ρίεᾶάρσε οἵ ἔθ ϑῃ!ρ, ἃπα 80 θεπὲὶ ᾿ἰβ νγὰν ἴο 
τς Ἰο υ- Πα δηα ννεμῦ ἄονγῃ ὑπεῸὶ Ῥυχα τοδᾶ; δῃηᾶ Ὁ 
Ἐλιουῖτιβ δηα 1 δηάᾶ ρῥγεϊὺν [{{{|6Ὸ Αμηγηΐαβ ἐυγποαᾶ ἴῃ ὦ 
αὖ ῬΗγαβἰ ἀϑυηι8᾽5 8πα ἴῃ ἄθαρ ργβϑηθρθᾶβ οὗ ἔγταργαμῦ ἡ 
τϑοαβ πα {γ68Π-ουὐ νη 6-β γ]ρρίησθ αἰ τι5. το] οἰ πρ' 
ἄονψη. 

Μϑην 8 4506}, τηϑην 8η δὴ ον ἃπά χτυβυϊεά 
ον οδα, δπα πατὰ Ὀγ, πε ΒΒ] οννεα νναῖθυ γε] θα 
Ρυ]Ἕηρ ἔουὰ ἢ οἵ ἃ οἂνε οὗ ὑπ6 Νγυμρ5, ψν 1116 ὑπε 
Ὀγόνσιι οὐἱοκοῦ οἢϊγρθα θυ] ν δια {ῃς βῃδαν Ἰδαΐαρα, 
ἃηα ἐπς ἐγεα-τορ τηυτηηυγοα δ]οοῦ ἴῃ ὑπΠ6 ἄδηβα 
ὑπουηθγακο. [δὺς δπα ρο]ἀἤποῃ βαηρ δα ὑαγὶ]ε 
τη οδΔη66, δηα ἀροιῦΐ {Π6 βρυΐπρ ὑπ6 θ665 υτημηθδά δηα 
Βονεγϑα ἴο ἀπά το. ΑἹ] παῖΐυσο βιηδὶῦ οἵ ὑπῸ ορυ]επὶ 
ΒΌΙΩΤΩΘΥ-ἰἴτηθ, βιηθὶῦ οὗ {πῸ6 βϑᾶϑοὴ οἵ ἔτυϊδ. Ῥθδὺβ 
Ιὰὺ αὖ οὔὐὐῦ ἔβα, ἃρῇ]685. οὐ δἰτῃδι 5146, γο]]ηρ' ἀθαη- 
ἀδηῖν, δα πΠ6 γουπρ ὈγΔΠΟἤΠ 65 ἰΔῪ βραγεαᾶ ἀροη ὑπὸ 
ϑγτουπα Ὀεοδιβα οὗ [πε ννεῖϊρηῦ οἵ πεῖν ἀδυηβοϑ. 
Μϑδηνῃ16 γα Ὀτοκα {Π6 ἔουν- γε γ-ο]α 568] ἔγοση 

οἵ᾽ τΠ6 1105 οἵ {π6 18τ8, ἀῃ Ο γε (δϑίδιδη ΝΎΡἢ5 
ἐπαὺ ἄνα }] οὐ Ῥαυπαββυβ᾽ μεϊρηῦ, ἀἰὰ ἐνοῦ ἐπ ἀρεάᾶ 

“Ομ 6. βοῆοϊδυ οὐ ὑμδῦ β86ῇοο]" : οὔθ ἀδ] 116. πὶ βασι 
[011168. ““ (δϑύδ! δ. ΝΥΩΡΗΒ; 811 ΒΥΙΏΡΗΒ Υυγθῦ8 
Οδβία!ίϑη, 

ΙΟ5 



ΤΗΒ ΒΌύΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΞΒ 

ἦρά γέ πᾳ τοιόνδε Φόλω κατὰ λάϊνον ἄντρον 
κρατῆρ᾽ Ἥρακλῆι γέρων ἐστάσατο Χεί ων; 
ἦρά γέ πᾳ τῆνον τὸν ποιμένα τὸν ποτ᾽ ᾿Ανάπῳ, 
τὸν κρατερὸν Πολύφαμον, ὃ ὃς ὥρεσι νᾶας ἔβαλλε, 
τοῖον νέκταρ ἔπεισε κατ᾽ αὔλια ποσσὶ χορεῦσαι, 
οἷον δὴ τόκα πῶμα διεκρανάσατε, Νύμφαι ᾿ 
βωμῷ πὰρ Δάματρος ἁλωίδος; ἃς ἐπὶ σωρῷ Ι 
αὗτις ἐγὼ πάξαιμι μέγα͵ πτύον, ἃ δὲ γελάσσαι ' 
δράγματα καὶ μάκωνας ἐν ἀμφοτέραισιν ἔχοισα. 

3 νᾷας ΗΘΙΠΒΙ.5 : Π158 λᾶας 

τού 



ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΙΒ ΝΊ, 149-15} 

ΟΒείγοι πῃ ῬΠΟΪ θ᾽ τοοΚΥῪ οανα βεὺ Ὀεΐοτε Ἠδυδο θβ 
500 ἢ} ἃ θον Ὁ] 845 ὑμαὺ ὃ Απα ἐπα τηϊρηῦν ΡΟ ἤ θα 
γγῃο Κερὺ 5ῆδερ Ὀεβίας π6 Απᾶριβ δηᾶ πᾶ αὖ 58105 
υγἱτἢ τηουηΐαΐη5, νγὰβ ἰῦ ΓῸΥ σαοἢ προΐδε μα ἔοοϊεα 1ὁ 
του Πα 5 βἰεδαϊηρ---Θ 0 ἃ ἀτδυρηῦ ἃ5. γε ΝΡ ἢ 
Θᾶνα 8 ὑπαὺ ἀδὺ οἵ γοὺυν βρυίπρ ὈΥ ὑπε αἰΐαν οὗ 
Πειηεῖον οὐ πε ΤἬγϑῃϊηρ-ἤοου ἢ οὗ Πευ, ἴο ψἱῦ, ΡΟ 
ὙγΏΟΒ6 ΘΟΙΏΠΘΔΡ 1 ΡῥΥὰΥ 1 τηδὺ γεὺ ἁραίῃ ρἰδηὺ {πα 
στεδαῦ ρΡυγμίηρ- ἴα ν ἢ116 5Π6 βἴδπαϑ βυ ]Π ηρ ὈῪ ἢ 
νν Πϑαίβῃθανεβ δηα ρορρίβϑβ ἴῃ εἰμεν μδηᾶ, 

“Οὗ χουν ΒΡ ἢ: Ὅ86 γγῖμθ νγἂϑ ἀγπηῖς πιϊχοά Ὑγ Ό ἢ νγαῦθυ. 
«- Ῥοιηθύθι ἢ : 8 μαγνγθβῦ- οἴῆσν. 
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“ΙΝ ΡΨ ΨΌΨ 60 

Ν 

πον “ὦ, - τυ 

νΠΙ.-- -ΤῊΗῈ ΒΕΈΟΟΝῸ ΟΟΌΝΤΕΥ ΒΙΝΟΙΝΟ- 

ΜΑΤΟΗ 

ΤῬῊΕΒ οΠλαγαοίεγς 9 ἐδ σἠσρἠοτα-ηνηιθ αὐὸ ἐΐ6 ηεψειοαί 

ρεγϑοθβᾶρες Ἰδωρλπὶδ δε πεαΐξμογὰ απὰ Μοπαίοαβ ἐδπὲ 

σπορἠογά, απὰ ἀρ ὠιηπαριθὰ σοαίπογα τυἷο ρίαμδ τρίτο ἴηι 

ἐμοῖν οοπέεδέ οΓ ϑδοὴρ. Α 36. ξοιν ἰἴπιθὲ ὃψ τυαᾶρ 97) δίαρε- 

αἰϊγδοίομ, ἐδδ οοπυογϑαίἑουη ορόηδ τοϊείε πιμέμαί δαηέον 

ῥοίυσθη ἐΐθ ἔσο ψομηρ οοιιέγηηιθη, απ ἰθαάς ἰοὸ α 

δἰηρίηρ-ηναίοἶ, τυϊέδι ρὲρο5 {ον ἢ οίαῖο5.  αοί, οἴηιρα ζοιν 

αἰξεγπαίε οἰορίαο φιαίγαϊηδ ἀπά ἀπ θηυοῃ ο7 οἰρὴξ ᾿δαα- 

ηιδίογ5. ἴηπ ἐμο 3γοέ ἐΐγθο ραῖγε οΓ᾽ φιαίγαϊηδ Μοπαίοας 

“6.5 ἐλ ἐλθηια ἀπά Τ)αρληῖδ ἑἰαΐος ἐξ ἡρ. Τῆς Μγοὲ ραῖν 

25 αὐαγοοδεώ ἐἰο ἰδ ἰωαπάδοαρε, απ οοπέαϊης ηνμέμαϊ οοηι- 

ρἰϊηιοηέδ ; ἐδ γοηιαΐπα ον ἀθαί τον ἰουθ. 6 ἰαδέ ραῖγ 

97 φιαίγαϊης απ ἐΐε ἔὄυο δηυουα ἀο πο οογγοοροπά ἴῃ 

ἐξόηιθ. 716 τοϑοηιδίαποο 0 μιοϑδὲ Γ᾽ ἐδ6 οογιροίϊηρ 

δϑίαπξαδ ἰαδ οαιδοιί ὑοίϊ ἰο55 απὰ ἐγαπϑδροδίοη ἴπ (ἦε 

γιαπειδογρίδ. γοηι ηιοίγίοαί απὰ ἰἰισιμδέϊο οοπδιἀογαϊοης 

ἐΐα ροθηι ἐδ οἰδαγίῳ τιοί ἐδ τυογῖς 9. Τ᾽ λδοογτέιιδ, 

09 



Υ1Π|.--ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ 

ΣΆ, ὼς εν») 
Δάφνιδι τῷ χαρίεντι συνήντετο βουκολέοντι 

μᾶλα νέμων, ὡς φαντί, κατ᾽ ὥρεα μακρὰ Μενάλκας. 
Μ δι. ΦΥΦ 7ὔ ΕΣ ΕῚ , 

ἄμφω τώγ᾽ ἤστην πυρροτρίχω, ἄμφω ἀνήβω, 
Μ , ΄ » 3, εἰ ἄμφω συρίσδεν δεδαημένω, ἄμφω ἀείδεν. 

“ 9ϑ 4 Ν 7 ΕΣ. 3 , , 

πρᾶτος δ᾽ ὧν ποτὶ Δάφνιν ἰδὼν ἀγόρευε Μενάλκας" 
ε [ο ΕΑΝ ὁ “ Μ᾿ - Φ΄ τς 

μυκητᾶν ἐπίουρε βοῶν Δάφνι, λῇς μοι ἀεῖσαι; 
7] “ “ 7 ᾽ Ν δι 5 

φαμί τυ νικασεῖν ὅσσον θέλω, αὐτὸς ἀείδων. 
τὸν δ᾽ ἄρα χὠ Δάφνις τοιῷδ᾽ ἀπαμείβετο μύθῳ: ΐ 
“ποιμὴν εἰροπόκων ὀΐων συρικτὰ Μενάλκα, : 

" “- » 507 " 7 ΓΑ ΡΣ 8, 3 

οὔποτε νικασεῖς μ’, οὐδ᾽ εἴ τι πάθοις τύγ᾽ ἀείδων. 10 

ἀδοιει 5 χα 

Ὺ 

'«φωμολυκζν ἀκ τὰν χὰ Χ υῦα ὅσ 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 
χρήσδεις ὧν ἐσιδεῖν; χρήσδεις καταθεῖναι ἄεθλον; 

ΔΑΦΝΙΣ 
χρήσδω τοῦτ᾽ ἐσιδεῖν, χρήσδω καταθεῖναι ἄεθλον. 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 
᾿ 7 , ΒᾺΝ αν Υ̓ » 

καὶ τίνα θησεύμεσθ'᾽, ὅτις ἁμῖν ἄρκιος εἴη; 

ΔΑΦΝῚΣ 

μόσχον ἐγὼ θησῶ" τὺ δὲ θὲς ἰσομάτορα τῆνον. 

1 τῆνον Εἰ : τὴη88 ἀμνόν (Υ] 0} Ὁ] ΚΟΙν Ηϊδύτι8) ἔχου ρ]οϑβ 

ΙΙΟ 

αν ἐκων ὡμννών, ὧν αὐ ἐδὼ α Δεν. ὐὐὐὐὩὐὁον λονδ δου, μὸν 

ἀξ δυ τ" 



ΨΥ 

δ  ιννι...... 

οτ ΡΕ ΤΥ ΑΕ ΚΑ απο ον τ το οὐ σευ ταν 

Β τ ἠνόκ. ἀὐλες νὰ, νι. 5 ἘΡ.. ἊΨ ΜΣΣ ΕΥ̓ 

ΥΠ1|.----ΤῊἙ ΒΕΟΟΝῸ ΟΟΌὔΝΤΕΥ ΒΙΝΟΙΝΟ- 

ΜΑΤΟΗ 

ΟΝΟΕ οἢ ἃ ἂν ὑπδ6 ἔαϊν Παρ πΐβ, οαὖὐ ἀροη {π6 
ἰοηρ' 1115 ψ τ 5 οαὐι]6, τηοῦ Μεπδ]οαβ Κοαρίηρ ΠΪ5 
βϑῆδερ. Βοίῃ Παᾶ τυᾶδᾶγν ποδάβ, θοῦ ἢ ὑγεῦα βυυρ] ηρ5 
φύόνψη, θοἢ γε Ὲ Ια οΥΒ. οὗ τησϑῖο, ἃπα Ὀοΐῃ κῆπον 
ον ἴο 'ηπρ. Ιοοκίησ πὸὺνν ἰοναγὰβ [ΔΡἢηΪ5, 
Μεηδίοαβ ἢνθὺ “παῖ, Παρ δ, οὔθ Πα, “ἴδοι 
γα οτηδῃ οὐ Ὀ6]]ονίηρ Κίιθ, τὸ ποι ψ Πρ ἴο βίην 
τη6 βοιηθυῃαὺ δ [11] νναυταηὖ, Θοτη 6 ΤΥ ὕπγ, 1 5}48]] 
ἢάᾶνα 85 τσοῇ ὑπΠ6 θαίϊου οὗ ὑπδὲ6 851 ομοοβθ. Απὰ 
[Π15 νγὰ8 Παρ ἢ δ᾽ ΒΟΥ : “Ποὺ ΠΡ Θά οὐ ψγοο}}]ν 
Βῆ66Ρ, ποι τα ΡΙΡου Μαϑμδῖοδβ, ΠΟΘ 588}} {πὸ 
|πτ65 οἵ ἴπθε πᾶνε ὑῃς Ὀείζου οὗ τὴε ἰῇ ἃ βοηρ,, βύσίνα 
6 ΠΈυΟΥ 80 Βαγα. 

ΜΕΝΑΙΟΑΛΒ 
ΤΉθη ψ}}}} ᾿Ὁ ρ᾽θαβα γοῦ Ἰοοκ πἰΐμον ἢ ΜΠ ρ]Θαθα 

γοῦ ἰὰν ἃ ψαραῦὴ 
ΠΑΡΗΝΙΒ 

Αγε, ὑπαὺ 1Ὁ ψ1}} ; ΓῚ] Ῥοΐῃ ἸΙοοῖκ γοὺ πᾶ ἰδὰὺ γου, 
ἴοο. 

ΜΕΝΑΙΟΑΒ 
Αμάᾶ ψῃδὺ 5Π4}} οὖν ψᾶαρὲ 6 ψμδαὺ 5814}} θὲ. 

5 Ποϊθηΐ ΤῸΣ τ ἢ 
ὈΛΡΗΝῚΒ 

᾿Μίπα 518}} θῈ ἃ οαἱ]ῇ, οἱγ εὖ γουγβ θ6 ὑπαῦ γηούϊιου- 
[811 ἔθ Ποὺ γοπάθυ, 

11Ὶ: 



ἸΤῊΒ ΒΌΘΟΠΙΟ ΡΟΕΙ͂ΘΒ 

ΜΈΝΑΛΚΑΣ 
3 θ κι κι εἰ 2 Ν Ν ἢ ͵ οὐ θησῶ ποκα τῆνον᾽,, ἐπεὶ χαλεπὸς ὁ πατήρ μευ 

χὰἀ μάτηρ, τὰ δὲ μᾶλα ποθέσπερα πάντ᾽ ἀριθ- 
μεῦντι. 

ΔΑΦΝΙΣ 
ἀλλὰ τί μὰν θησεῖς; τί δὲ τὸ πλέον ἑξεῖ ὁ νικῶν; 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 
σύριγγ᾽ ἃν ἐπόησα καλὰν ἐγὼ ἐννεάφωνον, 
λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν ἴσον κάτω ἶσον ἄνωθεν' 
ταύταν κα θείην, τὰ δὲ τῶ πατρὸς οὐ καταθησῶ. 

ΔΑΦΝΙΣ 
ἢ μάν τοι κὐγὼ σύριγγ᾽ ἔχω ἐννεάφωνον, 
λευκὸν κηρὸν ἔχοισαν! ἴσον κάτω ἷ ἶσον ἄνωθεν. 
πρώαν νιν συνέπαξ᾽. ἔτι καὶ τὸν δάκτυλον ἀλγέω 
τοῦτον, ἐπεὶ κάλαμός με διασχισθείς νιν ἔτμαξεν. 

ΜΈΝΑΛΚΑΣ 
ἀλλὰ τίς ἄμμε κρινεῖ; τίς ἐπάκοος ἔσσεται ἁμέων; 

ΔΑΦΝΙΣ 
τῆνόν πως ἐνταῦθα τὸν αἰπόλον, ἢν καλέσωμες, 
ᾧ ποτὶ ταῖς ἐρίφοις ὁ κύων ὁ φαλαρὸς ὑλακτεῖ. 
έἐ 

χοὶ μὲν παῖδες ἄῦσαν, ὁ δ᾽ αἰπόλος ἦνθ᾽ ἐπα- 
κοῦσαι, 

οἱδ μὲν παῖδες ἄειδον, ὁ δ᾽ αἰπόλος ἤθελε κρίνειν. 
πρᾶτος δ᾽ ὧν ἄειδε λαχὼν ἰυκτὰ Μενάλκας, 
εἶτα δ᾽ ἀμοιβαίαν ὑπελάμβανε Δάφνις ἀοιδὰν 
βουκολικάν: οὕτω δὲ Μενάλκας ἄρξατο πρᾶτος" 

1 ποκα τῆνον Εἰ : Τὴ858 ποκα ἀμνὸν, οἵ. 14 2 νιν ἔτμαξεν 
Μοίποίκ : Τη885 διέτμαξε 8. οἱ ΕἸ : Τὴη58 χοὶ 
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δ χόδινοΣς, πῶς ὦ ως 

ΤΗΞΚΟΟΕΙΤΌΒ ΥὙΠῚ, τ5--22 

ΜΕΝΑΙΟΑΒ 
Ηες 5141} 6 πὸ ψᾶρὲ οὗ πιπθ. δίμου δπά 

τηοῦμου 4Υὺ6 θοΐῃ βου 85 οδῃ 6, δπα {61} {π6 ἤοςκ ἴο 
ἃ Π6δΔα δνεῦῪ πἰρῃῦ. 

ΒΑΡΗΝῚΒ 
ὝΕΙ, θαῦ ψνηδὺ ἰϑ᾽ Ὁ ἴο θὲ" δῃᾷ ψμδῦβ ὕΠ6 ὙΠΠΟΥ 

ἴο σοῦ ἔδυ Ῥαΐῃ8 ὃ 
᾿ ΜΕΝΑΙΟΑΒ 

Ηδετε᾽ 5 ἃ σα! ]δηῦ ηἰπδ-ϑἴορ ρὶρα 1 μᾶνϑ τηδᾶβθ, στ 
9οοὐ νηϊΐε θεθοννὰχ ὑΠ6 βάρη ἴορ ἃπα Ὀοΐζοταῃ ; {15 
Τὼ Ὑ]]ΠΠπρ ἴο ἴᾶγ, θὰ [1] ποὺ οἴακθ ψῆδῦ 18. τὴν 
ἔαυ μου 5. 

ῬΑΡΗΝῚΒ 
Ματγ, 1 πᾶνε ἃ πἰμ6-ϑἴορ ρὶρα καυν δα, δηα ἰὖ πκὸ 

γοῦν παῖ σοοά ψῃϊα Ὀδαϑνναχ ὑΠ6 βᾶτὴθ ἴορ πα 
Ὀοϊζοτη. [ἴτηϑάς Ὁ οὔ οΥ ἄαν, πα τὴν ἥπροΥ ἤΘΥῈ 
5076. γεὺῦ ψΠοτα ἃ 5010 τεβα ουὐὺ Ὁ ΤῸ τὴθ. (δαοΐ 
δἐαΐοδ ὦ ρὲρε) 

ΜΕΝΑΙΟΑΒ 
Βυῦ ψῃοβ ἴο 6 οὔνὐ ἰπὰᾶρσεΡ ψῃο 5 ἴο ἀο ἐπε 

Πϑαυΐηρ [ῸΥ ἃ ἢ 
ῬΑΡΗΝΙΒ 

Ῥεγδανθηΐαγα ἔμαῦ ρσοαύμῃεσα γοπάᾶδυ, ἢ να 08]] 
Βίχη ; ΐτη ψἱ ὑπαῦ ϑροϊξεα ἢοοϊκ-αορ ἃ- θα Κρ ΠΘδΥ 
Ὀγ ὕΠε ΚΙα5. 

50. ὑπ ᾿ἰαᾶβ ΠΟ] ἃ, ἂμ ἴμθ ρσολϊμογα οᾶμηθ 
ἴο ἤϑδν ὑπθιι, ἔπ 6 1845 βᾶηρ ἀπ {π6 σοδύμουα ννὰβ 
ἴα ἴο 6 ὑμεῖν 7υάρο. Γοὐβ ψεα οδβὺ, ἃπΠα ᾿ὕνγαβ 
Μρμδίοαβ Τουα-ο-νοῖοα ἴο Ῥερίη ὑμ6 σουηΐυ-ϑοηρ 
Ἀπ Παρ Πηἷβ ὅ0 ἕαϊκε εἴπη ἃ ὈῪ οουνβθ. Μαεμδὶοᾶβ 
τῃ5 Ὀεσϑῃ : 

“ΒΥ ὁουγεο᾽ἢ ; βύδηζθ ὈΥ βύδῃζϑ, 
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ΤΗΕΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΒ 

ΓΑγκεὰ καὶ ποταμοί, θεῖον γένος, αἴ τι Μενάλκας 
7 Θ..΄4 Ν. “ πήποχ᾽ ὁ συρικτὰς προσφιλὲς σε μέλος, 

βόσκοιτ᾽ ἐκ ψυχᾶς τὰς ἀμνάδας" ἣν δέ ποκ᾽ ἔνθῃ 
Δάφνις ἔχων δαμάλας, μηδὲν ἔλασσον ἔχοι. 

ΔΑΦΝῚΣ 
- Ν 7 Ν ’ » «χὰ κρᾶναι καὶ βοτάναι, γλυκερὸν φυτόν, αὔπερ ὁμοῖον 
μουσίσδει Δάφνις ταῖσιν ἀηδονίσι, ν , 
 “ Ν ’ , » , τοῦτο τὸ βουκόλιον πιαίνετε: κῆν τε Μενάλκας 
τεῖδ᾽ ἀγάγῃ, χαίρων ἄφθονα πάντα νέμοι. 40 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 
ἔνθ᾽ ὄϊς, ἔνθ᾽ αἶγες διδυματόκοι, ἔνθα μέλισσαι: 46 

΄ Ἂ Ν ΄ ς , {τ σμάνεα πληροῦσιν, καὶ δρύες ὑψίτεραι, 4 
ἔνθ᾽ ὁ καλὸς Μίλων βαίνει ποσίν" αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 41 

χὠ ποιμὴν ξηρὸς τηνόθι χαὶ βοτάναι. 4 

ΔΑΦΝῚΣ 
»Μ [2] Ν , Ἄ Ν , παντᾷ ἔαρ, παντᾷ δὲ νομοί, παντᾷ δὲ γάλακτος 

) δὰ δ ΣΝ Αἐν " 
οὔθατα πιδῶσιν," καὶ τὰ νέα τρέφεται, 

Ὗ ἂ- “ 
ἔνθα καλὰ Ναὶς ὃ ἐπινίσσεται αἱ δ᾽ ἂν ἀφέρπῃ, 

χὠ τὰς βῶς βόσκων χαϊ βόες αὐότεραι. 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 

ὦ τράγε, τᾶν λευκᾶν αἰγῶν ἄνερ, ὦ βάθος ὕλας 
μυρίον (αἱ σιμαὶδ δεῦτ᾽ ἐφ᾽ ὕδωρ ἔριφοι): 

1. 4]- 47 ὑγδαηδροβδᾶ ὃν Αηοημ. ἔρῆοῃμι. Οοίἢ. 1808, 29 
2 πιδῶσιν ΑὮΓΘΩΒ ; Τη55 πηδῶσιν, ΒΟ]. 450 πλήθουσιν 8 Ναὶς 
Μοΐῃ : Π|55 παῖς 4 ᾧ βάθος Β0Π}0]. : τη5885 ὦ β. ὅ αἱ σιμαὶ 
ἍΜ: τὴϑϑ ὦ σ. 

114 



ΤΗΕΒΟΘΕΙΤΌΒ ΝΠ], 3--το᾽ 

Υε νοοὐβ δῃηα νγαῖευβ, ΟΠ ΤΌῖ5 τα 66, 
ΤΛ11Π ἀπά Ἰἰβΐθη οἵ γοῦν ργδοθ; 
ΠῚ δ᾽ δ᾿ ΤΥ βοηρ᾽ νγὰ8 γοῦν ἀο] οῃΐ 
Ἐδεά τὴν Ἰδυὴ5 νυν ἐτἢ 8}} γοῦν τηϊρὩῦ ; 
Απα 1 ϑαρίτηΐβ να πα {15 νγᾶυ, 
Μαῖα δ οαϊνεβ 85 ἔαῦ 85 ὕπεγυ. 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
Υς ἀδυ]ηρ νγ 6115 ἀηα τηθδάονγβ ἀ6Άγ, 
ϑυνοαῖβ οὐ {η6 δαυγΐῃ, οοιὴθ 6 πᾶ 8ῃ δδὺς: 
{{Ὶ1κὸ ἴῃς πὶρηδηρα!οβ [ βίην, 
Οἴνε ΤῊΥ͂ οονγβ σοοά ρϑϑίυτίηρ; 
Απμὰα 1 Μϑμδίοδβ δ᾽ εν γοὺ 566, 
ἘΠ] Πὶβ ἤοοϊς ἀπα γηδῖκα μη σἱθθ. 

ΜΕΝΑΙΟΑΒ 
ὙΠ οΥα σνεοῦ ΜΙ ὑγῖρ5 {Π6 1δὰ5 
ΤΠΘ Θ᾽ 5 {ὉΠ16ὺ ἶνεϑ δηα Ἰοῦοθυ ὑγ665 ; 
ὙΥΒευ θ᾽ εσ ἔΠοβα ργουν ἔοοϊπηρ5 [8}] 
ἀοαεῖβ ἃπα 566} οουηδ ὕψη 6 15 8]]} ; 
ΤῈ οὑμεύνσμεσα ὕποβα ἔδεεῦ θῈ βρΌΠΕ, 
Ῥαβύαγθ᾽ 5 ἰΪθδῃ δ πα ΒῃθρΠ τα ἰοΠ6. 

᾿ ΒΑΡΗΝῚΒ 
Ὑγῆεῖε βϑιυεοὺ Ναῖβ σου 68 ἃ-ϑύγαγηρ 
ΤΏοτα ὑπ συθθη τηθ865 φῸ 8-τηδυίηρ": 
ὙΠ Υ εἰ Υ Ποὺ ραΐμνναν 1165 8Δ]οηρ,, 
ΠΟΥ θ᾽ 5 Βρυϊρίηρ᾽ εαβ πα ρογυον προ γοιηρ; 
1 οἴπεύννοσε Ποὺ σαΐα θ6 φὍΠΕ, 
Οονν5 δῖα ατν πα μοσὰ ἔοσγάοηθσ. 

ΜΕΝΑΠΟΑΒ 
Βιιοκ-σοαῦ, μυΒ Πα οἵ ἴῃς 5Πε᾽ 5, 
Ηἰδ ἴο ἐπ᾿ νγοοα᾽ 5 πῆ πη 1{1658---- 
ΝΑΥ, ΒηῈ 0165, ΒΙΓΠΟΥ ἴο [Π6 βρυίηρ; 
ΤῊΐβ εὐγα π᾿ 5 ποὺ ἔου γοῦν γαπηΐηρ ;--- 

““ ΩΌΌΪ65 ᾿ς Κὶάβ. 

τι 5 



ΤΗΝ ΒΌΘΟΙΠΙΟ ῬΟΕΙ͂Β 

ἐν τήνῳ γὰρ τῆνος" ἴθ᾽ “ὦ καλὲ} καὶ Χχέγε, “Μίλων, 
« ᾿ ΄ Ν Ν Ἃ ΩΝ » 

ὁ Πρωτεὺς φώκας καὶ θεὸς ὧν " ἔνεμε. 

ΔΑΦΝῚΣ 
- "- ἡ " ᾿ε - κ ἡ " 

ΜΕΝΑΛΚΑΣ 
μή μοι γᾶν Πέλοπος, μή μοι ἹΚροίσεια ὃ τάλαντα 

εἴη ἔχειν, μηδὲ πρόσθε θέειν ἀνέμων" 
ἀλλ᾽ ὑπὸ τᾷ πέτρᾳ τᾷδ᾽ ἄσομαι ἀγκὰς ἔχων τυ ἀπο Τῷ Τετρῷ Τῶν συμ 

Ρ [ο͵ 

σύννομε“ κάλ᾽ δ, ἐσορῶν τὰν Σικελάν ἐς ἅλα. 

ΔΑΦΝῚΣ 
δένδρεσι μὲν χειμὼν φοβερὸν κακόν, ὕδασι ὃὦὃὦ 

αὐχμός, ἶ 
ὄρνισιν δ᾽ ὕσπλαγξ, ἀγροτέροις δὲ λίνα, [ 

ἀνδρὶ δὲ παρθενικᾶς ἁπαλᾶς πόθος. ὦ πάτερ ὦ Ζεῦ, ἷ 
οὐ μόνος ἠράσθην' καὶ τὺ γυναικοφίλας. 60 

“Ὁ εἾ 3 39.:-.9 Ψ ς Ἁ » ταῦτα μὲν ὦν, δι’ ἀμοιβαίων οἱ παῖδες ἄεισαν'" 
τὰν πυματὰν δ᾽ ὠδὰν οὕτως ἐξᾶρχε Μενάλκας" 

Φείδευ τᾶν ἐρίφων, φείδευ λύκε τἂν τοκάδων μευ, 
3. ῷἃἋ8 δ δέω 3. ἕν Χ ΣΝ “» ς , μηδ᾽ ἀδίκει μ᾽, ὅτι μικκὸς ἐὼν πολλαῖσιν ὁμαρτέω. 

ὁ ’ ΄ Ὁ ΑΙ ἢ “4 » ὦ Λάμπουρε κύον, οὕτω βαθὺς ὕπνος ἔχει τυ; 
οὐ χρὴ κοιμᾶσθαι βαθέως σὺν παιδὶ νέμοντα. 

ἈΝ » ν..: ιν 5 »Δ᾽ ες ἴω 7 

ταὶ δ᾽ ὄϊες, μηδ᾽ ὕμμες ὀκνεῖθ᾽ ἁπαλᾶς κορέσασθαι 
’ 5) “ ἐς 7] [ ’ὔ ποίας" οὔ τι καμεῖσθ᾽, ὅκκα πάλιν ἅδε φύηται. 

1 καλέ 50}|0]. : 185 δη8 ΒοΠ0], κολέ 5 ὥν Μοίῃ : τὴ85 ὡς 
ὃ. Κροίσεια Φογύϊη : πι85 χρύσεια 4 σύννομε ἀτγϑδοῖθ : ΤῺ55 
σύννομα ὅ κάλ᾽ Μροίῃ : τη85 μᾶλ᾽ 

τό 



ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΠῚ, ςτ-68 

ὅο, θυοκ, δῃὰ “ Βαϊγοϑῦ ΜΊϊοη ᾿ 58γ, 
“Α Οοὰᾶ Κερῦ 56815 ὁπ66 οἢ ἃ ἀδυ.Ὁ 

[Παρἠηῖδ᾽ γορίῳ ἐ5 ἰοδὶ] 

ΜΕΝΑΙΟΑΒ 
ΙψουἱἹὰ ποὺ Ῥε]ορϑ᾽ ἘΠ} απίο]α 
ΝΟΥ ἃ}1} Οὐοδβιβ᾽ οοεγεα ρο]ά, ; 
ΝΟΥ γεὺ τ᾽ ουὐέοοῦ {πε 5ἰουτα- πα 5 Ὀγθαίῃ, 
50 1 τᾶν δἰῦ ὑπὶ5 σόοῖ θεηθδί!, 
Ῥχγαῦςυ ραβϑύυτε-τηαΐα, ψὶ ἴῃ 66, 
Αμαᾶ σὰΖα οι ἔϊπ6 51ο δὴ 868. 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
ὑνγοοά ἀοίῃ ἔδαν ὑπθ ἐθιυρβϑί᾽ 5 'γ6, 
γαΐδὺ ϑυγηπηθυβ ἀγουΐηῃν ἢγα, 
“Βραϑὺβ ὕπ6 ποῦ δῃηᾶ Ὀἱναϑ ὑπ 6 5η8 16, 
Μϑῃ {π6᾽ ἰονε οἵ τηδίάθῃ ἴαϊν ; 
Νοὺ [1 δομθ 16 ἀπᾶθυ δ ; 
Ζϑ6ι5 Ὠἰτηβο] ἢ 5 ἃ νου δ᾽ 8 τη8ῃ. 

50 ἔδυ ννεηῦ ὑπ 6 ̓δ15᾽ βδοηρϑδ ὈῪ οου86. Νον ᾿ὕνναϑ 
[Π6 δῆνου, δῃὰ Μομπδϊοαβ ἔππα5 Ρερδῃ: 

Ἀλω αι ὭὌΨὌὌ{ΜᾳΈΨΙΣ, ἐν" .. ᾿ ὮΝ δ ρα τῶ, ΡΡ“ τέ δ. -α δ σχιιι, ν" λ “ 
τφκν ΘΗ ὡς μόν ΠΣ τ το ΕΚ Υ {Υὐν Ὁ ὟΝ ᾿Ξ ΦΞ ὌΝ ὡ εὐϑω “ΠΥ. ὡς ΟΝ - ἘΡΟ ον ἜΑ ΘΥ δι ων Ἂ 5 

5Ρδγε, σοοα δ οἱ, {π6 σοαΐβ γοῖ 566, 
ϑραγα ἤδη ἄδτὰ ἀπα Κια [ὉΣ πιὸ ; 
ΤῈ ἤοοϊκ 15 στεαῦ ἀπᾶ ἢοοϊκιιδη 5υη8}]}, 
15 Ὁ σθᾶβοῃ γοῖ 5ῃου]α ΨΥ ΟΡ ἃ8 4}} ἢ 
ομηα, ΝΥ ἰδε-ἴα}}, ἢν 50 βουηα δβ]θδερ ἢ 
αοοῦ ἀορδ νγακε ἤθη ΟΥ5 6 πα 5Π66}. 
Εἶδαν ποῦ, Ἔυνεϑ, γοῦν Η]] ἴο δδῦ ; 
Εον ψ ῃ θη {Π6 πον ὈΪδἄς ϑργου τεῦ βυνεεῦ, 
ΤΏδη γα 5}8]}] πὸ Ἰἰοβεὺβ μ6 ; 

“Α Θοά Κορὺ 56815᾽) : Ῥγούϑθυβ ; ὑμ8 τηϑϑβϑᾶρββθ Ἰθϑῃβ “Ὀο 
ποὺ ἀδβρίξθ γοὺν ἰογϑι θθοαιϑθ ἢ8. Κϑϑρβ βΒῆδθρ.᾽ “119 
ἀπᾶθυ θδη ἢ : ὕμο αυθοὶς μ85 " βᾶνϑ 2116 ἰῃ Ἰονϑ. 

ε1ἢ 



ΤῊΝ Βύσροιηυ ΡΟΕῚΒ 

» ᾿κ 
σίττα νέμεσθε νέμεσθε, τὰ δ᾽ οὔθατα πλήσατε 

πᾶσαι, 
ς Ὰ Ἁ “ ΜΝ» Ν ϑ, , ᾽ “ 

ὡς τὸ μὲν ὥρνες ἔχωντι, τὸ δ᾽ ἐς ταλάρως ἀποθῶμαι. 

δεύτερος αὖ Δάφνις λυγυρῶς ἀνεβάλλετ᾽ ἀείδεν' 

Κῆμ᾽ ἐκ σπήλυγγος σύνοφρυς κόρα ἐχθὲς ἰδοῖσα 
τὰς δαμάλας παρελᾶντα καλὸν καλὸν ἦμεν 

ἔφασκεν" , 
τος "δὲ λέ » [0 ΣΝ ᾿ ᾿ ἽΝ ΣΙ. οὐ μὰν οὐδὲ λέγων ἐκρίθην ἄπο τὸν πικρὸν αὐτᾶς," 

ἀλλὰ κάτω βλέψας τὰν ἁμετέραν ὁδὸν εἷρπον. 
ἁδεῖ᾽ ἃ φωνὰ τᾶς πόρτιος, ἁδὺ τὸ πνεῦμα: 
ς Ἁ Ν [ω 7 5» ὦ ς«" ; - ἁδὺ δὲ τῶ θέρεος παρ᾽ ὕδωρ ῥέον αἰθριοκοιτεῖν. 
τᾷ δρυὶ ταὶ βάλανοι κόσμος, τᾷ μαλίδι μᾶλα, 
ἃ βοὶ δ᾽ ἃ μόσχος, τῷ βουκόλῳ αἱ βόες αὐταί Τῷ μ χ 5» Τῷ Ἢ : 5 

ἃ ς -» » . » ᾽ ΦΟΣ 9 , 

ὡς οἱ παῖδες ἄεισαν, ὁ δ᾽ αἰπόλος ὧδ᾽ ἀγόρευεν" 
ς δύ νΝ , να δ 7 ΄ὔ 
ἁδύ τι τὸ στόμα τοι καὶ ἐφίμερος ὦ Δάφνι φωνά. 

κρέσσον μελπομένω τευ ἀκουέμεν ἢ μέλι λείχειν. 
λάξεο τῶς σύριγγος" ἐνίκασας γὰρ ἀείδων. 
αἱ δέ τι λῇς με καὶ αὐτὸν ἅμ᾽ αἰπολέοντα διδάξαι, 
τήναν τὰν μιτύλαν ὁ δωσῶ τὰ δίδακτρά τοι αἶγα, 
[2 ς ν Ὡ ϑοΝ Ν ᾽ “7 

ἅτις ὑπὲρ κεφαλᾶς αἰεὶ τὸν ἀμονγέα πληροῖ. 

1 σπήλυγγος Εἰ, οἵ, 10. δ8 : τηδ5 τῶ ἄντρω 3 λέγων δὰ 
αὐτᾶς Ἐὶ, ὑαἸἰκίηρ ἀπεκρίθην ἃ5 “Ῥαγύοα ἔγοχη,᾽ ΒΌΡΡΙ γἱπρ' λόγον : 
ἴΏ55 λόγων ΟΥ λόγον δηαὰ αὐτᾷ ᾿ 8 τᾶς σύριγγος ΘΟΘΙΙΡΘΡ : 
35 τὰς σύριγγα 4 μιτύλαν “ γοπηροϑὺ ἃπα 5Βιηδ)]θβῦ᾽ Εἰ: 
οὔμϑυβ 85 [,δί, φιυινέέζια “ ὑπαῦ 85 Ἰοβῦ ΠΘΥ ΠΟΥ ΗΒ : τη88 μιτάλαν, 
μιτύλαν 

77 ἁδὺ δὲ χὠ μόσχος γαρύεται, ἀδὺ δὲ χὰ βῶς. τοι 9. 7; 
 ΔΙΟΙΚοΠΆ 6. ΤΊ ΠΥ οτηϊῦϑ, 

τὸ 

10 

16 

78 
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ἈΉΡ δ σὰ ΠΥ ΨΥ ΥΥΥΟ Υ Ὺ 



ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΌΒ ΥΠΙ, 69-.87 

Τὸ Ὁ, ἀπᾶ ἔεβα γοι δνεῦν 516, 
Εεεα {11 Ἔνεῦν ὑα δ. ἴδε 
5ἴογε ἴῸν απ }08 δηα βἴογε ἴῸ} ου Ά,. 

ς ΤΠ δη Πδρμηΐβ, ἔου Πῖβ βῆνου, δα ἂρ Πῖ8. ὑπση θα] 
νοΐοθ, βἰησίηρ--- 

Ὑ δϑίθυσθοσῃ ἃ Ἰοηρ- Ὀγουγεα τηδία, 
ϑργίῃηρ ἔγοηΣ ἃ ΤΌΟΘΚΥ 5η86468 
Νεδῦ δπα ποαϊμογα ραββϑίηρ Ὀγ, “ 
ΟΥΐεϑ “" ὙΥημαῦ ἃ ργεῦυ ὈΟΥ δὼ Γ᾿ 
Πιὰ ρῥγεϊτγ θου ὑῃμ8 806 τϑρᾶν} 
ΝΑΥ, Ὀεπῦ Πῖβ μεδᾶ δπα νγεηῦ 5 νᾶ ῦ. 
ϑυνεοὺ ἴο ἢθδῖν δηᾶ ϑυγεεὺ ἴο 51:η6]], 
Οοᾶ νοῦ 1 ἸΙονε ἃ μεῖον νε]]}, 
Απᾶ ϑυγεαῦ αἷδό ᾿πθδίῃ βυτυῃγηθῦ 5ΚΥ 
Τὸ 510 ψγβεσα ὈγΌΟΚΒ ροῸ ῬΑ] πρ Ὀγ ; 
Βυΐὺ ᾿ἐἴ58 ὈΕΙΤΥῪ πα Ὀυ5}), ᾿15 ἔγαϊξ δηα ἰγεθ, 
"ΤΊ5 981} ἂπᾶ οονν, νυῖ᾿ τὴν Κίηδ ἃ πα τη8. 

50 58ηρ ὕῃοβα ὕνο 1δ45, δῃα {118 15 ψνῃδὺ {Π6 σοαῦ- 
Ποιὰ βαἰα οὗ ὑπεὶν βοῃρϑ: “ Υοι, ροοᾶ 1)άρῇῃπηῖ5, ἢᾶνϑ 
ἃ βυεεὺ δηᾶ ἀδ] ρ Ὁ] νοῖοθ. Ὑοὺν βἰηρίηρ 18 ἴο ὑΠ8 
ΘΙ ἃ5 ΒΟΠΘΥ ἴο με ᾿ρ. Εδετεθ᾽ 5 τΠ6 ρίρε; ἴδκε 1ῦ; 
γοῦν 5οὴρ Πᾶ8 δι ν σοι Ὁ γοὰ. Απα 1 γοὺ δῖα 
ψἹΠη ἕο ἔθδοῃ πα ἢονν ἴο βἰπρ' ἃ8 γοὰ βίηρ' ψγΠ1]6 1] 
5ῃδ6. ραβϑύυσα τ γοῦ, γοὰ 5881] πανα ὕΠ6 {006 
βῃηε-ροαῦ γοπᾶθι ἴο γοῦν Β0Π00]-ἸΏΟΠΕΥ, δπα [ἴ νναυτδηῦ 
γοῦ 586}} Η11] γοῦν ρΡδ1}} ἂρ ἴο ὑπ Ὀγΐμι πα ἔξαγε δυ." 

“ Τιοηρ- τονγθα "ἢ : ὑμ86 Οτὐθοκ 15 “τ ἱῦἢ τηθϑύϊηρ ουϑ- Ὀγοννβ5.᾽ 
“ΠῚ. ὈΘΥΓΥ 8πα ὈπΒῃ : ὑπ ΟὙσθοὶς 18 “δου ΔαΟΓῊΒ ΟδΙκ, 
ΒΡΌΪΘ δρρὶθ- ὕγϑθθ, ὁ] οονγ, δῃηᾷ οοὐγβ οουνγογα. 

τιρ 



ΤῊΝ ΒύζσοιΟ ΡΟΕΊΒ 

ὡς μὲν ὁ παῖς ἐχάρη καὶ ἀνάλατο καὶ πλατάγησε 
Κ' “ 2... 7 Ν Ὡ νικάσας, οὕτως ἐπὶ ματέρι νεβρὸς ἅλοιτο. 

ὡς δὲ κατεσμύχθη καὶ ἀνετράπετο φρένα λύπᾳ 90 
“ φ Ἄ, ΄ ὃ θ ἂν γον Α ὥτερος, οὕτω καὶ νύμφα ὁμαθεῖσ' ᾿ ἀκάχοιτο. 

ἢ 7 . Ν ΄, ἘΣ » κὴκ τούτω πρᾶτος παρὰ ποιμέσι Δάφνις ἔγεντο, 

καὶ Νύμφαν ἄκρηβος ἐὼν ἔτι Ναΐδα γᾶμεν. 

1 δμαθεῖσ᾽ ΑἸΥΘῺΒ : 1158 γαμεθεῖσ᾽, γαμηθεῖσ᾽ 

» “ιν φῦ, 

[290 



ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΠῚ, 8ὃ8-03 

Αὐ {παῦ {π6 Ἰδᾷ νγὰβ ὑγδηϑρουξβα, πα οἀρθγθα πὰ 
ΟἸαρρεα μβαηᾶβ ἴου. ἸοῪ οἵ Ϊ8 νἱοΐοιυ ; 80 ΘδΡΘΙ8. ἃ 
ἴσῃ αὖ {πῸ εἰρῃῦ οὗ ἢἰβ ἄδιη. αὖ ὑδμαῦ, ἴοο, {8 
οὐδ᾿ 5 ἥγε νγὰβ αὐΐευν εχυϊποῦ, ἀπ Πΐ5 μϑαυῦὺ ἤυγπθα 
υρϑϊάθ- ἀονγῃ ἴον ρυϊθῦ; 50 τοῦτ η8 ἃ τηϑίἀθη ὑμαὺ ἰδ 
νγεα ἀραϊηϑὺ Πδὺ ψ1]]. 

Ο Ἐγοῖ ὑδμαῦ ἄδν ἔογῦῃ Πρ ΠῚ μδα {Π6 ΡΥ 6- οι θ μ 6 
οὗ πε βῃερῃθσαβ, ᾿πϑουηποῖ ὑπαῦ ἢ6 νγὰ8 Βα Ὸ 6. ΘΟ 6 
ἴο τηδη᾿ 5 δβίαϊε δια ἢδ πᾶ ἴο να ὑπαῦ Ναὰὶβ οἵ ποτὰ 
ἢ 5δηρ. 

“ΕΝ ἵβ᾽ : δρρδγϑθηῦ ὑπ Ὡγιρῃ το ψΒοῖὰ Πρ ηΪ5. δἴύου- 
τγαγᾶβ 5ύοῦθ ὕπο οαὐμβ νη ΐϊοῦ, θη ἢθΘ 161]1} ἴῃ ἴον υἱῦδι 
Χρῃρδ, 6 αἰθᾷ γαύμϑυ ὑμδῃ Ὀγϑᾶϊ, 

121 





ΙΧ.-. ΤῊΕ ΤΗΙΒῸ ΟΟΥὔΝΤΕΥ ΒΙΝΟΙΝα- 

ΜΑΤΟΗ 

ΤῊΙΒ ροθηὶ γυομία δοθνὶ ἰο 6 φιεγείῃ α ῬοοΥ ἐριϊέαίίοη ο7ἢ 

ἐλιο ἰαοί. Τὴδ οἰαγαοίογς αγὸ ἔσο πϑαϊϊογάδ, Π)αρἠηῖδ απὰ 

Μεορμαίοας, απὰ ἐδ6 τυγῖξον ᾿ϑηδοι, Ἡ6 αγὰ ἰο ἱπιαρῖπε 

ἐλ6 οαἰέϊο ἰο ἔαυθ 7ιι5ὲ δδοη ἀγίυοη ομέ ἰο ραϑδένιγο. λεγο 

ἐ5 πὸ οἠαϊίοηρε απᾶ πὸ δίαϊο. 411 ἐδ τεφιεδέ 9 ἐξ τυγλίου 

ἐμαὶ ἐϊιθῃ ὁμαϊξ οονεροίο ἔπι δοηρ δφίονε μέηι, ϑαοῖβ Γ᾽ ἐΐὲ 

ἠογαάδηιθη δἴηρα δουθη ἰΐιθα, ])αρἠπὶδ δοέηρ ἐδ ἐμθηιθ ; 

απὸ ἐἤόη ἦε τυγῖΐον, ἰραυΐηρ ἐὲ ἰο δὲ τηρίϊοὰ ἐπαΐ πὸ 7μασοά 

ἐθηι ὀφιαί, ἰοἰϊδ τι6 Ποῖ 6 σαὺθ ἐμδηὶ θαοῖ α οἱ απὰ 

γυλΐιαὶ ἐξ τα. 6 τυγίέον ποῖ ἀρρεαΐς ἰο ἰδα Μιδο5 ο 

ἰοἰϊ ἴηι ἐδ δοὴρ ἀδ ᾿ϊηιδοῖ ἢ δαηρ οἡ ἐδδ οοοαδίοη, απ ἦε 

55 ὦ 5ϊω-ἰἴγι6 ΘΟῊΡ ἴηι ἐΠιδῖν" ργαῖδο. 
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ΙΧ. - ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ 

Βουκολιάξεο Δάφνι, τὺ δ᾽ ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος, 
ὠδᾶς ἄρχεο πρᾶτος, ἐφεψάσθω δὲ Μενάλκας, 
μόσχως βουσὶν ἀφέντες ἔπι', στείραισει δὲ ταύρως. 

Ἂ Ν ς [4] ς ἈΦ ,, ἴω 

χοῖ; μὲν ἁμᾷ βόσκοιντο καὶ ἐν φύλλοισι πλανῷντο 

μηδὲν ἀτιμαγελεῦντες" ἐμὶν δὲ τὺ βουκολιάζευ 
ἐκ τόθεν,Σ ἄλλωθεν δὲ ποτικρίνοιτο Μενάλκας. 

ΔΑΦΝΙΣ 
᾿Αδὺ μὲν ἃ μόσχος γαρύεται, ἁδὺ δὲ χά βῶς, 

ἁδὺ δὲ χἀ σῦριγξ χὠ βουκόλος, ἁδὺ δὲ κἠγών. 
“ἷ , 9 Ἂν 7 ᾽ Ν ἔστι δέ μοι παρ᾽ ὕδωρ ψυχρὸν στιβάς, ἐν δὲ 

νένασται 
λευκᾶν ἐκ δαμαλᾶν καλὰ δέρματα, τάς μοι ἁπάσας 

Ν ᾽7ὔ 3 Ν ““ ΑΒΕ ὁ λὺψ' κόμαρον τρωγοίσας ἀπὸ σκοπιᾶς ἐτίναξε. 
[4 Ν ΄ ’’ Φ Ὁ ’ ᾿ τῷ δὲ θέρευς φρύγοντος ἐγὼ τόσσον μελεδαΐνω, 

ὅσσον ἐρῶν τὸ πατρὸς μύθων καὶ ματρὸς ἀκούειν. 

οὕτως Δάφνις ἄεισεν ἐμίν, οὕτως δὲ Μενάλκας' 
» Ὁ 3 . 3 Ν ᾿ Υ̓ ᾿ 4 

Αἴτνα μᾶτερ ἐμά, σῆγὦ καλὸν ἄντρον ἐνοιίκξω 

κοΐλαις ἐν πέτραισιν" ἔχω δέ τοι, ὅσσ᾽ ἐν ὀνείρῳ 
φαίνονται, πολλὰς μὲν δὲς, πολλὰς δὲ χιμαίρας, 

ὧν μοι πρὸς κεφαλᾷ καὶ πρὸς ποσὶ κώεα κεῖται. 
1 ἀφέντες ἔπι ἘΠ: τη85 ὑφέντες ὑπό ( αὖ. 91 ἐπί) ἔγοιη 4. 47 

3 ἐκ τόθεν ΟἸΟΙΤΊΘ]Θν ἔγοη ΑΡ. Βμοά, 2. 6531 (οὗ ἐϊπ16) : Τη55 
δα ἥοθοὶ. ἔμποθεν δηἃ ἐν ποθ᾽ ἕν 
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ΙΧ... ΤΗΝ ΤΗΙΕ ΟΟΥὔΝΤΆΥ Β5ΙΝΟΙΝΟα- 

; ΜΑΊΤΟΗ 

Θινα ἃ οσοπηγυ-βοηρ, ὨΔΡΠ 8. Β6 γοὰ πα ἢγϑῦ 
ἈΠ Μεμαϊοὰ5 ΦΌ]]ονν πθ γοὰ μάνα ἰοΐ οὐὐ {πὰ 
οαἶγοβ ἴο στη ψ ἢ ὑπΠ6 οοννβ ἀπα ὑπ6 θ0}}5 νυ τῦἢ ὑμ6 
θδυγθη Ποίξουθ. Α8. ἴον ὅπ οαδὶ]θ, τᾶν ὑπαὺ ἔδεα 
τορεῖπεῦ ἀπά ναπάδν ἰοροῦθδν διηοηρ ὑΠ6 ἰεᾶνθϑ Πα 
ΠΟΥΘΙ βέτᾶν ΙΌπΘ, Ὀαΐ ἀο γοῖ οοτὴ 6 8Πα 51Πρ᾽ Τὴ 6 ὙΟΙΣ 
50Πρ' Οἡ δ Πι18 5146 δπα Μεπδ]οαβ βἰδηα ἔθου Ἰυαρτηθπὶ 
ἀρσαϊηϑὺ γοὰ οἡ. ὑμιδῦ. 

ΒΑΡΗΝΙΒ (51,95) 
Ο 5υνεοὺ Ππ6 οΥὙ οὐ {πε οδ] ἢ, ἀπ βυνεοὺῦ ὅΠ6 οὐγ οὐ {8 

ΟΟΥ̓͂, 
Απᾶ δυνεοὺ ὕπθ ἴπμε οὐ πε πϑαΐῃθγα᾽ β ρίρε, δῃὰ 1 

βίηρ ϑυγεεῦ ἐμποῦν ; 
Απᾶ ἃ ρυδθηθδα᾽ 5 πιΐπθ Ὀγ 6 6001 ὈγτοΟΚ-ϑι 6 
ΡΙΠ6α μος δπα ἔπῖοκ τ τπδην ἃ ἰά 6 
Εγοπι ὑπε ργεύζυ Ποῖ ἔθυβ υνἱ᾿ 5κῖπ 580 νης 
ΗΒ οἢ ἔπι βἴουμ θυ ηα ὈγονΖίηρ οἡ ὑπ6 Πεῖρῃῦ 

“ Απᾶ Βυυ]δᾶ ἵδη 4}} θεῖον : 
Απᾶ ἃ5 τποἢ τοῖς 1 οὐ {Π6 βοουοῃίηρ μϑαῦ 
Α58 ἃ Ἰονε-ϑύγαοκ δα οὗ Πῖ5 ἔδυ πον 5 ὑπγδδῦ. 

50 58ηρ τὴς Πλᾶρηΐ5, Δπ 4 Πθη Μοϑηδίοαβ ὑδπ8 -- 

Ετηδ, τηοῦμοὺ οὐ μλΐη6 ἐ τὴν 5Π6 106. Ὁ 15 ἃ στοῦ, 
Α ρῥγϑῦ υἱδρ ἴῃ ἃ ΠΟΙ]ον ΟΡ; δηα ΤῸΥ βΚίηβ ἴο τὴν 

ῃυεά, ἀαοἂ νοῦ, 
Ἡδρδᾷ 34 ἔοοῦ ᾿(15 σοαΐβ ἀπ 5ῆ6 60 
ΑΒ ΤῆϑηΥ ἃ5 Ὀ6 ἴῃ ἃ νἱβίοῃι ο᾽ β66ρ, . 
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ΟΤΗΞΕ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙΓΒ 

ἐν πυρὶ δὲ δρυΐνῳ χόρια ζεῖ, ἐν πυρὶ δ᾽ αὖαι 
φαγοὶ χειμαίνοντος" ἔχω δέ τοι οὐδ᾽ ὅσον ὥραν 20 
χείματος ἢ νωδὸς καρύων ἀμύλοιο παρόντος. 

- Ν 3 , Ν ΤῸ -“ "' 

τοῖς μὲν ἐπεπλατάγησα. καὶ αὐτίκα δῶρον ἔδωκα, 
Δάφνιδι μὲν κορύναν, τάν μοι πατρὸς ἔτραφεν 

ἀγρός, 

9 δ᾽ ἠδ᾽ Ἂν ᾽ὔ Ἵ ΄ αὐτοφυῆ, τὰν δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἴσως μιμάσατο ' τέκτων, 
ἤ Ν , ᾿ Ἅ " κὰ 5. Ν τήνῳ δὲ στρόμβω καλὸν ὄστρακον, ᾧ κρέας αὐτὸς 

συτήθην πέτραισιν ἐν ᾿Ικαρίαισι δοκεύσας 
πέντε ταμὼν πέντ᾽ οὖσιν ὃ δ᾽ ἐγκαναχήσατο 

ῇ 
κόχλῳ. 

βουκολικαὶ Μοῖσαι μάλα χαίρετε, φαίνετε δ᾽ 
ὠδάν,; 

τὰν τόκ᾽ ἐγὼ τήνοισι παρὼν ἄεισα νομεῦσι' 
μηκέτ᾽ ἐπὶ γχώσσας ἄκρας ὀλοφυγγόνα φύσῃ" 80 

Τέττιξ μὲν τέττιγι φίλος, μύρμακι δὲ μύρμαξ, 
ἴρηκες δ᾽ ἴρηξιν, ἐμὶν δ᾽ ἃ Μοῖσα καὶ δά. 
τᾶς μοι πᾶς εἴη πλεῖος δόμος. οὔτε γὰρ ὕπνος 
5» - ,ὔ 4 ΄ " , 

οὔτ᾽ ἔαρ ἐξαπίνας  γλυκερώτερον, οὔτε μελίσ- 
σαις 

ἄνθεα' τόσσον ἐμὶν Μοῖσαι φίλαι: οὺὃς γὰρϑ 
ὁρεῦντιϑ 

γαθεῦσαι,, τούσδ᾽ οὔ τι ποτῷ δαλήσατο Κίρκα. 

1 μιμάσατο Ααἀογῦ : Ιη88 μωμάσατο 5. γη85. 880 ὠδὰς τάς 
8 φύσῃ ΝΝῚ] : τὴϑ8 φύσῃε: “ ῬΟΥΒΔΡ5 ἐξάπινον δα]., οὗ, ἨΠΡΡ. 
αο ἢ, 517. 19 (δἄν.) διά ἐξάπινα δᾶν. Τ ΧΧ, Ν.Τ', δῃᾶ 
Βυζϑδηῦ. δ γηββ 8ῖδο οὖς μὲν 5 Ξοῃοϊ. δαἰβοὸ δρῆτε, ὁρῶσαι 
7 γαθεῦσαι : τὴ85 δη 5010]. γαθεῦσι(») 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ ΙΧ, το-36 

Απμά δὴ οἄκβϑῃ ἔγε 1 {Π6 νυ ηῦευ ἄἀδγ8 
ὙΠ ομαδύπαυϊβ γοδϑυϊπρ' αὖ ὑπ Ὀ]8Ζε 

Απαὰ ρυσδαϊπρδ ἴῃ {ῃ6 ροῦ: 
Απᾶ 85 0016 οαγα 1 ἔου ὑπὸ υυἱπῖτυ 5ΚῪ 
Α5 πε Τοούῃ]685 ἔῸ παΐβ ἤδη ρουτίαρα 15 ὈΥ. 

ΤΉΘη οἰαρρεά 1 {πε 1δἀ45 θοῇ, ἀπᾶ ἔπθη πᾶ ἔποε 
σάνε ὕμουη δ80ὴ ἃ οἹῆ, Παρ ἢ 5. ἃ οἷα νγῃΐοἢ στὸν 
ὌΡΟΠ ΤΥ ἔτ μου 5 ἔδστη Δ πα θ᾽ δὴ ὑΠ: 6 β81η6 ἃ5 1ὖ σγαν -- 
Αἰ θεῖ δῃ αὐὐϊἤσοου σου] ποῦ τηᾶκα ομα ἴο τηδίοῃ 1ὕ---, 
δηα Μεμπδοὰβ ἃ ραβϑίηρ πα ΘΟ ἢ, οὗ ψῃοἢ Πα ἤβἢ 
ὙΠ Θη 1 ἴοοῖς 1 διποηρ ὑπΠ6 [οαυᾶπ τΌΟ5. ἔαγ Πἰ5ῃ 6 α 
ἔνα ῥῬουύοηβ ἴῸγ ἔνε τηουίῃ5,---ἃπα Πα Ὀ]ανν ἃ Ὀ]δβὺ 
ὌΡΟῚ ἐπα 516]]. 

ΑἹΙ δῖ], σοοα Μιυβ65 οὐ {Π6 οουπένγβιαα ᾿ δηά {Π6 
Β0ηρ 1 αἸα 5'ηρ ὑπαῦ ἂν θεΐογε ὑποβα Πουάβυηθῃ, 1δὐ 
ἰδ ΠΟ ἸΟΠΡΘΥ Ταΐβα ΡΌβη65. Οἢ ὑπε ὑἰϊ οὐ ΤΥ ΤΟΠΡῚΙΘ, 
Ὀυΐ 5Πον ἰῦ τη6 γοι: 

(ἐλ 8οηρὴ 
Ο οὐοκοὺῦ 15. ἴο ογίοϊκοῦ ἄδαν, δᾶ δπὲ ἴον δαὶ ἄοίῃ 

Ἰοῃρ, 
ἘΠΕ μαννα ὑπ6 ἀδυ]ηρ οἵ Πβ ἔδεσε, δῃα οὐ τὰ ἐπα 

Μαυδβα πα Πδὺ βοῃρ : 
Οἵ βοῆρδ Ὀ6 τὴῦ οῦβα ἔπ6 Ποῖὴθ δἰνναν, 
ΕοΥ ποῖῦπου 5166 0, ΠΟΙΡ{ ἃ βΒυδάξδῃ βρυϊηρ-ἀδΥ, 
ΝΟΥ ἤονγευβ ἴο πε 668, ἃ΄6 85 βυγϑεοῦ 85 ὕπευ;. 

1Ἰονα {πΠῸ Μιυιβα πα Πδὺ βοῃρ: 
Εὸν δὴν ὅπ6 Μιυβ65 6 ρ]δα ἴο 8566, 
[5 ῥγοοῦ ἀρϑὴ Οἰγοὸ᾽᾿ 5 νυ Πουγα. 

“ῬΏΒΗ 65" : Ῥ᾽ΠΡ]65. οὐ ὑπ6 ὕοηρτι, ὕΠ16 βομο δῦ 0615 τι8, 
Ὑ6ΓΘ ἃ βῖσῃ ὑμαῦ οὴ6 τϑίιϑθθ 0 ρῖνθ ὉΡ δῦ δπούμπου. Πὰ5 
οηὐγυβύθα ὕο Πίτη. : 
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ἘΣ 

ἡμὴ τι 

Χ.-. ΤῊΝ ΒΕΑΡΒΗΒ 

ΤῊΝ οἠαγαοίογ5 0 ἐμὶδ ραδίογαί ηιῖηιθ αὐὸ ἔγυ0 γεαρθῦΣ, 

Μλίοη, ἐδθ πιαπ οΓ δαρογίοποο, απ Βιιοασια, οαἰἰοά αἰδο 

Βειοιδ, ἐΐ6 ἰουοφοϊοῖ φομίθ. 16 οοπυογϑαίίοη, ἐαΐδ5 ρίασο 

ἴηι ἐδ οοιγδ6 Γ᾽ ἐἠιοῖν γοαρίηρ, απὰὶ ἰδαάδ 0 α ἰουθ-δοη Ὁ 

οι ἐλὸ ἰουον πὰ α γϑαριπρ-δοὴρ ὕγοηὶ ἤϊε ἀϊπαΐῳ 

ηιοηίογ. ἤγμοη Μηίομ οαἰΐς ἠδ δοὴρ ἐδδ δοησ οΓ᾽ ἐδέ 

αἰυΐιθ ΤΑέψογδ65 ἦθ 15 τἰδῖησ α σοηθγίο ἔθγηι.  6Γ6 τῦαδ 

αὐ Ἰοραδέ οὔθ ἐγακιοπαί γοαρίπρ-δοησ τυἱο ἰοίαά ἦἤοιν 

Τλίψονδοα, δοη οΓ᾽ Μίάως, οΓΓ (δἰαθπας ἐῃ Ἐλγυρία, αὐ ον 

ἐηἑογέαϊηῖηρ δἰγαηροῦς ποδριαδίῃ, ἠιααίδ ἰάθηι γϑαρ τυἱξ 

ἀΐηι εἰ ουθρΐρρ, τυΐθη ἤδ οἱ οΥ ἐμοὶν ἀδαάς απὰ ἠϊά ἐδεῖν 

ὑοάϊῖο5 ἐπ ἐδ δἤδαυθ5. 7.5 ἀρραγοπέϊῃ σαὺς ἐδ παρε ἰο 

αἰΐ γοαρῖηρ-δοη55.. Μίοη 5 δοηρ, αῇἴεν αὶ ργωώμθν ἰὸ 

Τοηιθίονυ, αὐἰάγε55ε5 ἐΐδοῖῇ ἐμὰ σμοσοοδίοη ἰο διίπαογ5, 

ἐπγρδίογο, απὰ τϑωροῦ5, ἀπά ἰαϑίζῳ ἰο ἐμ εἰουατά, Βοίἠ 

ΟΉΡ5 αΥΘ6 βιρροδοά ἰ0 δε ἱταρτοχηρία, απὰ δῆς ἀδ ἐδέ 

θη, γα ΟἾ. 
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Χ.-- ἘΡΓΑΤΙΝΑΙ Η ΘΕΡΙ͂ΣΤΑΙ 

ΜΙΛΩΝ 
Ἢ 7 -» ’ “ ᾽ Ν , 

ργατίνα Βουκαῖε, τί νῦν ὠζυρὲ πεπόνθεις; 
Μ Ν. ὄ » 2 θὸ ὃ 7 « Ν ὶ 3 οὔτε τὸν ὄγμον ἄγειν ὀρθὸν δύνᾳ, ὡς τὸ πρὶν ἄγες, 

οὔθ᾽ ἅμα λᾳοτομεῖς τῷ πλατίον, ἀλλ᾽ ἀπολείπῃ 
[2 5 .: Ψ' : ΑΝ ΄ » ὥσπερ ὄϊς ποίμνας, ἃς τὸν πόδα κάκτος ἔτυψε. 
ποῖός τις δείλαν τὺ καὶ ἐκ μέσω ἄματος ἐσσῇ, 
ὃς νῦν ἀρχόμενος τᾶς αὔλακος οὐκ ἀποτρώγεις; 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
ΓΙ 2 “Ὁ ͵ 5 , ΑΙ 7 

Μίλων ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ ἀτεράμνω, 

οὐδαμά τοι συνέβα ποθέσαι τινὰ τῶν ἀπεόντων; 

ΜΙΛΩΝ 
οὐδαμά. τίς δὲ πόθος τῶν ἔκτοθεν ἐργάτᾳ ἀνδρί; 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
Ε] ,ὔ 7 ᾽ “ Φ᾽Ψ 

οὐδαμά νυν συνέβα τοι ἀγρυπνῆσαι δι᾿ ἔρωτα; 10 

ΜΊΙΛΩΝ 
͵ ΤΣ ΣΤΑ ἘΠΕ , ΄ ἀπ δα 

μηδέ γε συμβαίη" χαλεπὸν χορίω κύνα γεῦσαι, 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
ἀλλ᾽ ἐγὼ ὦ Μίλων ἔραμαι σχεδὸν ἑνδεκαταῖος" 
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Χ. ΤΗΝ ΒΕΑΡΕΕΒ 

ΜΙΠΟΝ 
Ηυββανῦμαν Βυοδθιβ, ψνηδὺ 415. γε ποῦν, σοοῦ 

ἀνυᾶρε ὃ γοὰ ποῖϊμου απ οαὖ γοῦν ϑυγαὺ βύγαισηῦ ἃ5 
ὁπο6 γοὺ αἰα, ΠΟΙ Κααρ ὑϊπι6 ἰπ γοῦν τϑαρίηρ ψ ἢ 
γΟῸΣ παῖρῆρουγ. Υουγτα Ἰοῦς Ραμ πα Ὀγ ἐπε ἤοοϊς 
ἰπα ἃ αν ψἱῦἢ ἃ ὑπο 'ἴπ ΠΕ ἴοοῦ. Ηον ν1]}} 
ἰδ ΡῈ ἢ γοὰ ΨΏΘμ ΠΟΟῚ ἰ8 ραϑὺ δῃὰ δ ὺ οὐ ἐπε 
γγ8Πη6, 1 ἴΠ8 ΘΔΥΥ γοὰ τηᾶκα ποῦ ἃ οἱθδὴ Ὀἷΐζα ο᾽ 
γΟῸΣ ἕσττον ἢ 

ΒΌΘΑΕΒ 
(οοά τηᾶβίου βυ]γ-8ηα-Ἰαΐθ-νν -5: 6 Κ]6, σοοα 51. 

οἢΐρ-ο -[Πε6-ϊπῦ, σοοά ΜΊηοπ, παῖ δ πδνοὺ Ὀδία]] θη 
{Π66 ἴο νυν ἱ8}} ῸΥ οπα ἐπιαῦ 15 ἀναγ ἢ 

ΜΙΠῸΝ 
Ν νου, ᾿ὐ ἔα ; ννμδῦ μὰ ἃ οἷον {Κα τὴ ἴο ἄο 

νι νἸΒῃΐηο Πθγ6 ὑπο γ θ᾽ 5 πὸ σεύτησ ἢ 

ΒΌΟΘΛΔΕΙΒ 
ΤΉδη μα Ὁ πονϑὺ θΘ 16 ὴ ὑΠ6 6 ἕο 116 ἀνγακα ο᾽ 

πἰρηῦβ ἴον ἰόν ὃ 
ΜΙΠῸΝ 

ΝαΥ, μα (οα ἔογθιὰ τ βῃου]α. "Τὶβ 1] Ἰουτπρ ὑμ 6 
ἄορ ἰαδῖε ρυδαΐηρ. 

Βυσαεῦθ 
Βαυὺ νε Ὀδθὴ ἰῃ ἴονε, ΜΊ]οη, ἔπ6 ὑδιϊευ ραγὲ οὗ 

ὕβῃ ὅ4Υ8 ;-- 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΒ 

ΜΊΛΩΝ 
ἐκ πίθω ἀντλεῖς δῆλον, ἐγὼ δ᾽ ἔχω οὐδ᾽ ἅλις ὄξος. 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
Ἁ Ν Ἂ Ὁ 2 Ν ͵ Ψ τοιγὰρ τὰ πρὸ θυρᾶν μοι ἀπὸ σπόρω ἄσκαλα 
πάντα. 

ΜΙΛΩΝ 

τίς δέ τυ τῶν παίδων λυμαίνεται; 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 

ἁ ΠΠολυβώτα, 

ἃ πρᾶν ἀμώντεσσι παρ᾽ ἹἽπποκίωνι ποταύλει. 

ΜΙΛΩΝ 
Φ Ν Ν 2 ς », ΄ Φ 2 γ' εὗρε θεὸς τὸν ἀλιτρόν' ἔχεις πάλαι ὧν ἐπεθύμεις. 

μάντις τοι τὰν νύκτα χροϊξεῖθ᾽ ἃ καλαμαία. 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
μωμᾶσθαί μ᾽ ἄρχῃ τύ' τυφλὸς δ᾽ οὐκ αὐτὸς ὁ 

Πλοῦτος, ' 
ἀλλὰ καὶ ὡφρόντιστος "Ἔρως. μὴ δὴ μέγα μυθεῦ. 90 

ΜΊΔΩΝ 
οὐ μέγα μυθεῦμαι: τὺ μόνον κατάβαλλε τὸ λᾷον, 

, ῇ Ἂν ,, ᾽ ΄ [γι Ὁ“ 
καί τι κόρας φιλικὸν μέλος ἀμβάλευ. ἅδιον οὕτως 

ἐργαξῇ" καὶ μὰν πρότερόν ποκα μουσικὸς ἦσθα. 

ΒΟΥΚΑΙΟΣ 
Μῶσαν Πιερίδες, συναείσατε τὰν ῥαδινάν μοι 

παῖδ᾽. ὧν γάρ χ᾽ ἅψησθε θεαί, καλὰ πάντα ποεῖτε. 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ Χ, 13-25 

ΜΊΠΟΝ 
ΤΉ δα ᾿ἐ5 τηδηϊξεϑῦ ὕμοι ἄγαν δῦ ὑῃγ νὶπα ἔοι πε 
Βορϑῃθδα πε νν 8116 1 δὰ βῃογῦ οὗ νἱπαραυ-γαῦου. 

: Βυσλεῦβ 
---Α.-ῸἘ-πᾶ 80 ἰδ 15 ἐπαῦ ὑπ Ἰαπα δὖ Τὴν ὙθΥῪ ἀοοΥ βἰπος 
νγὰϑ5 566 α-ἰἶτης μαῦῃ ποῦ [6]} Ποα. 

ΜΙΠΟΝ 
Απα σΒὶο ἢ οὐ {Π6 145565 15 ἵῃγ υπαοϊηρὶ 

Βυσλεῦβ 
"Τὶ5 Ῥοϊγθοΐαθ᾽ ἀδυρσΐει, 56 ὑπαὺ νγὰβ δὖ ΗΙρρο- 

οἷο’ 5 δ᾽ οἴμοὺ ἀδΥ 8- οἱρίηρ ἴο ὑΠ6 γϑδρβειβ. 

: ΜΙΠΟΝ 
Τογὰ ! ἐν δἷη μαΐῃ ἔουπα ὑπθ6 οαὐὕ. ὙΠου᾿ ἀβὲ 

γν θα πα νἱβηδάᾶ, δα πον, ᾿ἴαϊἢ, ὑπου δὲ ο, 
ΤΠΘτς᾽]] Ὀς ἃ Ἰοουδβῦ ἴο οΪ88ρ ὑΠ66 4}} ηἰσῃῃΐ Ἰοηρ. 

: Βυσλεῦβ 
ΤΠου Ὀἱα᾽ δὲ ἴαϊν ἴο οἷα τὴθ ἔδυ! -ἤπάθυ. Βυΐ 

ὑπ γα β ὈΠΠα τῆθη ἴῃ πδάνεη ᾿εβίαεβ Ηΐϊ οὐ ὑῃς 
Μομου-θᾶρθ, ἔοο] Οὐρ᾿α ἴθ ομθ. 80 ρεῦμα ἴδ] ποῖ 
50 Ὀρ. 

ΜΙΠΟΝ 
(ΑΚ ποῦ Ὀἱρ, ποῦ 1; ὑγὰγ 6 οοηΐθηΐ, οῸ θοῦ οἡ 

νγὶ ἢν ᾿ἰαγίηρ οὐ {Π6 Πα], πᾶ δἰσῖκα ὉΡ ἃ βοηρ᾽ οὐ 
Ιονε ἴο ἴῃγ Ἰθσίιδῃ. ᾿Τν1}]}} βυγβοῖθῃ ὑμγ ἴο]. Μδιτυ, 
ΙΚηον ἔποι νναϑὺ ἃ 5 ΠΡῸΣ Ο9Π66. 

Βυσαξῦθϑ' (5195) 
Ριονῖαθι Μι568, Ἰοΐῃ ἢ τα ἃ 51] 6 Π 66. 1855 ἴο βίηρ ; 
ΕῸΥ 411 γε [,Δα165 ἴδκα ἴῃ Βαπᾶ γε τδκα ἃ ργεΐυ 

τΠϊηρ. 

“Πηο6. νγὰβ βϑϑᾶ-ὑϊπη6᾽ : ἃ Ῥγόνθι αὶ οχαρρϑυδύϊοῃ ; ἴου 
ἢ6 85 ὈΘΘὴ ἰῃ Ιονθ ΟὨΪῪ ὕθῃ ἄδυϑ, δηᾶ ὑμ18 18 παυνϑβῦ- Ὁ] 76, 
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ΤΗΕ ΒΌῦΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

Βομβύκα χαρίεσσα, Σύραν καλέοντί τυ πάντες, 

ἐσχνὰν ἁλιόκαυστον, ἐγὼ δὲ μόνος μελίχλωρον, 
καὶ τὸ ἴον μέλαν ἐστὶ καὶ ἃ γραπτὰ ὑάκινθος, 
᾽ ΜΝ 3 ω 7 Ν -» ἀλλ᾽ ἔμπας ἐν τοῖς στεφάνοις τὰ πρᾶτα λέγονται. 
ς ν ΄ ς 7 Ν 9 , 
ἃ αἱξ τὰν κύτισον, ὁ λύκος τὰν αἶγα διώκει, 

ἃ γέρανος τὥροτρον, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὶν μεμάνημαι. 
" Φ Ὁ ὩΣ Ψ, - αἴθε μοι ἧς, ὅσσα ἹΚροῖσόὸν ποκα φαντὶ πεπᾶσθαι, 

7 3 ῇ 7ὔ ΨῬ᾽ ΄7ὕ ΠΩΣ 7 

χρύσεοι ἀμφότεροί κ᾽ ἀνεκείμεθα τᾷ ᾿Αφροδίτᾳ, 
Ν, ᾽ δ Ν 3 , Ἃ ε ὃ Ἃ ΄ 

τῶς αὐλὼς μὲν ἔχοισα καὶ ἢ ρόδον ἢ τῦγα 

μῶλον, 
“Ὁ 3 }] Ν Ν Ν ον ἢ » Ζ 

σχῆμα δ᾽ ἐγὼ καὶ καινὰς ἐπ᾽ ἀμφοτέροισιν 
ἀμύκλας. 

3 , 

Βομβύκα χαρίεσσ᾽, οἱ μὲν πόδες ἀστράγαλοί τευ 
ἁ φωνὰ δὲ τρύχνος' τὸν μὰν τρόπον οὐκ δ 

εἶπε ἔν. 

ΜΊΙΛΩΝ 

ἢ καλὰς ἄμμε! ποῶν ἐλελάθει Βοῦκος ἀοιδάς. 
ὡς εὖ τὰν ἰδέαν τὰς ἁρμονίας ἐμέτρησεν. 
" Ἂ ᾽ὔ ἃ 3 7 3 ͵ ὦμοι τῶ πώγωνος, ὃν ἀλιθίως ἀνέφυσα. 
θᾶσαι δὴ καὶ ταῦτα τὰ τῶ θείω Λιτυέρσα. 

Δάματερ πολύκαρπε πολύσταχυ, τοῦτο τὸ 

λᾷον 

ἄμμε : Τηῦϑ 8180 ἄμμι 

[34 
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ἸΝΣΥΧΕ ΤΥ 

ἙΗΒΟΓΘΒΙΓΌΒ Χ, 26--42 

Βοιηθύοιε ἔαϊν, το οὐδ ὺ ΓΟἸΚ γοὺ τᾶν ἃ ΟἾρβὺ ΡῈ; 
ϑαηθαγηῦ ἃπα Ἰδαμ ὑπαν 684}} γοὰ; γοι γ8 ΠοΟπογ- 

Ὀγόννιι ἴο ΠΊ6. 
ΟΥ̓ ἤοννευβ ὑῃ6 νἱοϊ οὐ 5 ἀδυκ, ἀπ ἀανῖκ {π6 Ἰουξουθα 

ἢδο-ἤονγου [4]}}, 
Βυῦ ἜΘ η ὑπο δ᾽ 5 ποϑαρανδ τη κίηρ' ὕπο Ὺ ὁμοοβα ἔῃθιη 

ἢυϑὺ οἵ 4]}. 
ἴθαια αοαῦ ρυΐβαθ5 πε οἷονεν, τὰν Υο] ἢ ἀοίῃ σοαὺ 

Ρυχβι6, 
5ι. δου ραγβιιθβ ὑπ ρ]ουρ ; ἀηα [--Ο 1 δὴ να 

ἔοΥ γοα. 
γγου]α 411 οἱά (ὐοεϑβ μδᾶ σεῦ τη ἢ Ὁ ἴμθη 

γε ᾽1α ἤσιγεα 6 
ἴῃ σοοῦ τοά σο]ά ἴον οἴδυϊησβ γὰγα θδέογσε ἐπε [ονε- 

1λᾶγ6, 
Υου ψἹ γοῦν ΡΙρ68, ἃ [086 ἴῃ Πα Πα ΟΥ̓ ΔΡΡΙ6, 1 θεάϊρῃῃι 
ΑΡονα ψ ἢ τηϑηΐ]6 ἥπο, θα ῖονν, πον Ὀυπκίηβ οἴ ἀπά 

Τρ ὗ. 
ὌΝ ἔαϊν, γοὺ}" ῥγεῦζυ ἴδεῦ δὲ ΚηπΟΚΊΘΡΟΠ65, 

δ 0! 
γοῦν νοΐοα 15 Ρορρυ, ὰΐδ γοῦν νγνγβ8---ἴ δ ρᾶ85. "Ὁ 

Ῥοννοὺ ἴο βῆον. 
ΜΙΠΟΝ 

Μϑυνυ, ᾿ὕνναβ πὸ ᾿ριδηΐϊίοε παπᾶ αἴτεον 41}. Μαικ. 
ΠΟΥ ΟΥΠΗΪ ΡΥ ἢ6 βΒῃδρεᾶ ἰδ ἴχμε! ΑἸδοκδαάδυ, 
νῃδῦ ἃ ἀο]᾽ νγὰβ 1 ἴο σοῦ τὸ ἃ θεατά ' Βιυῦ οοτὴβ 
ἢ θδν [15 οὔ ἴῃς αἰϊνίης 1 ῦγοΥθ68 : (οἐ" 95) 
Ἰϑειηδῖου, Θαθθη οὗ ἔγαϊδ ἀπ θαι, Ὁ1655 Ο θ]655 οὔσ 

ΠεοΙὰ : 

ΟἾΡΒΥ ἢ": ὕμο Οτσρθοὶς ἰ5 "ϑΒγυίδη. “ Κ͵ΠΟΚΙΘΡΟμ ΘΒ : 
Βοιηῦγοδ Ὀΐἷρϑβ, ἄδηοθβ, δηα βίηρϑ ὈΥ ρῥγοΐθεβίοη (οἵ, 11. 10 
δηἃ 84); 5ὴ60 ἤίπρβ Ποὺ ἔθοῦ δρουῦ ἃ5. ἃ Ῥίαγθι ὕοββθ ὑμθ 
κηπο ] ΘΟ 68, ΠΡ ΙΥ πα θϑβῖν, πα ΠῚ βίπρίηρ βοούμϑβ ὑπὸ 
᾿ἰδίθηθν {6 8. παγοούϊο. " ““ Ὑγδδῦ ἃ ἀο]ὺ νγᾶβ 1᾿ : “νῇμϑῦ ἃ 
ὑμίης ἰὖ ἰἴ5 ὕο Ρ6 γουηρ ᾿ 
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ΤΗΒ ΒΌύσΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

3 εὔεργόν τ᾽ εἴη καὶ κάρπιμον ὅττι μάλιστα. 

σφίγγετ᾽ ἀμαλλοδέται τὰ δράγματα, μὴ παριών 

τις 
" ἐ Ὁ φ ἘΡΟΣ ΚΤ, ῶῷ ε Χ ΣΤῊΝ εἴπῃ" “ σύκινοι ὥνδρες"1 ἀπώλετο χοῦτος ὁ μισθός. 

᾿ ΄ ΕΝ “Ὁ ς ΔΊ, ἐς βορέαν ἄνεμον τᾶς κόρθυος ἁ τομὰ ὔὕμμιν 
Ν Ζ καὶ ζέφυρον" βλεπέτω: πιαίνεται ὁ στάχυς οὕτως. 

-“ 2 “ , Ν Ν «“ σῖτον ἀλοιῶντας φεύγειν τὸ μεσαμβρινὸν ὕπνον" 

ἐκ καλάμας ἄχυρον τελέθει τημόσδε μάλιστα. 

ἄρχεσθαι δ᾽ ἀμῶντας ἐγειρομένω κορυδαλλῶ, 
“- ᾿ “ 

καὶ λήγειν εὕδοντος, ἐλινῦσαι δὲ τὸ καῦμα. 

εὐκτὸς ὁ τῶ βατράχω, παῖδες, βίος" οὐ μελεδαίνει. 
Ν Ν “- 2 “ ΄ Ν ΕΝ τὸν τὸ πιεῖν ἐγχεῦντα' πάρεστι γὰρ ἄφθονον 

᾽ [ο 8 αὐτῷ. 
᾽ καλλίον᾽ 5 ὦ ᾿πιμελητὰ φιλάργυρε τὸν φακὸν 

ἕψειν" 
“ 7 Ἀ 

μὴ ᾿πιτάμῃς τὰν χεῖρα καταπρίων τὸ κύμινον. 

ταῦτα χρὴ μοχθεῦντας ἐν ἁλίῳ ἄνδρας ἀείδειν, 

τὸν δὲ τεὸν Βουκαῖε πρέπει λιμηρὸν ἔρωτα 
7] “Ὁ ἃ ᾽ » Ἁ ᾽ »ν.) μυθίσδεν τᾷ ματρὶ κατ᾽ εὐνὰν ὀρθρευοίσᾳ. 

1. εἴπῃ ΒγυΠΟΪς : 1188 εἴποι ὥνδρες ΕἸ : πι88 ἄνδρες; ὃ καὶ 
Εἰ ; ἐς βορέαν καὶ ζέφυρον τη 885 ““ Νογύῃ-νγοϑύ,᾽" οἵ, ὅσῃοὶ. Ῥιπά. 
}.10. ἅ ἐστι πρὸς ἀνατολὴν καὶ μεσημβρίαν Ξε- δοιιῃ-Θ δῦ: ΠΊΒ5 
ἢ ζέφυρον 8. οὗ, ῬΠποίθοῦ. ὡρ. Αὐμθη. 10. 480 δηᾶ Ζϑθῃοῦ. 
2. 78 4 καλλίον᾽ ΕΣ, οὗ, 11. 44 ; τη88 κάλλιον 
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ΥΩ Ὁ» ὦ δι μὰ ἔ ̓ ὺ ὙΥΧΑ 

ἅ ὯΝ νον ἢ Δ ΎΤῸΣ ἐ ΡΩΝ ω ̓ δ ἑὰς ὐλίνανον ἀστοὶ, ἕν. 

ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ Χ, 45-8 

Οτδηΐ οὔν ἱποίδαβα σγθαϊαϑὺ θ6 ὑπαὶ [01] ὑπουεῖπι τηδΥ 
1614. 

στρ πριν γοῦν βῆθανε, βοοα Βίπαάθιβ 8}], ΟΥ̓ Ῥδβ556γ8- 
ὈΥ ψ1}} 58 Ὺ 

“ἼΤΠ686 θ6 τῆδῃ οὗ οἹάθι-υνοοαᾶ ; τόσα νγᾶρθϑ ὑπγονἢ 
ΔΎΤΑΥ.᾿᾽ 

Ἴνχι Νουϊην πα πα ΥΥ εϑυν! πα 16 βὕγανγβ ἐπα ]οην 
Ρο [ἰαϊὰ ; 

ΤΠ6 Ὀγεθζε τὰη5 ὉΡ με ΠοΙονν πᾶ {π6 δὰ [5 
ΡΙ ΡΟ. τηδᾶβθ. 

Εὸν ΤἬγεβῃουβ, ἰδᾶ8, ὅπ ποοῃθϊαα μδρ᾽5 ἃ δᾶ Ὀεϑίάς 
ὅπ 6 ἰᾶὰνν, 

ΕῸΣΡ ποοη θ᾽ 5 ὑπ6 Ὀεδὺ 146 Ὁ τηακίηρ ομδῆ οὗ 
ΒΓ : 

Βαυΐ ἤδαρεϑὺβ ὑπ Ὺ 816 ὑρ ν᾿ ὑπ6 αν, ἀπα νυ ἐπα 
1αγκ ἴο μεᾶ :; 

Τὸ τεϑὺ ἴῃς Πϑαῖ οὐ ἴῃ ἂν, βἴδπαβ Ἀθαρεὺβ ἴῃ σοοά 
βίθδα. 

Απα ᾿ἐἰ8 Ο΄ἵο θεὲ ἃ ἔτορ,, τὴν 1δ45, δῃά ᾿ΐνε δ]οοῦ τόσα 
οΔΓα! 

Η6 πϑϑᾶβ πὸ ἀὐδυγαὺ ἴο 15 αἀὐίηκ ; ̓δϊ5. ῥ᾽ δηῦν ὄνουυ- 
ψΠΘΓα. 

ΕἸθ, ἤδ, δὲν βύθνγα  θεῦϊεν. θθδηβ, δη᾿ ὃ ρ]βδβε ψϑ, 
διηοῦῃου ἄδγ ; 

ΤΠου᾽ ουὖ ΠΥ ἤπρου, πίρρατγα, 8- 50} π᾿ ΟΑΥΑΥΤΑΥ. 

ΤΠαΐ᾽ 5 [Π6 βου οὐ ΒΟηρ᾽ ῸΥ ΒΌΘἢ 85 ψ ΟΥκ 1’ ὑΠ6 801 ; 
θυαῦ ὑπαὺ βἰδγνε! πσ Ἰονθ- ΑἸ οὐ {πΐπθ, Βαοδδιιβ, 
νου τη κα Ὀγᾶνα [6 ]]Ππρ' ἴο ΠΥ τηϑιήχην αρβα οὗ ἃ 
τη ΓΠΐηρ. 

““ Ἑ]άου-τοοᾶ᾽ : [(ῃ6 ΟὙΘΘΚΚ μ8ὲ8 ““ἥρμοοά," ὑῖοὴ τνὰβ 
11561685 ; οὗ. Κ΄ κ5, ἥογγψ ῆυε5 2.3.30 “ΜΥ πραρνὺ οὗ οἱᾶϑυ. 
“ΤῚ5 Ο ἴο Ὀ6 8 ἔγορ᾽" : ὑπθ βύθυναχα 18. δύϊησυ πὶῦμ 86 ἀνίηῖκ 
85 ὙΠῸ} ὑμ6 1Θηὐ118. - 
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ΧΙ.- ΤῊΝ ΟΥ̓ΓΙΟΡΒ 

ΤΉΗΒΟΟΕΙΤΟΒ ΟΓ7δ75 ἃ ΘΟΠΒΟ]αἴΟ διηθυ5 ἐο ἠδὲ θη 

ἐλ ροοί-ρἠμοιοίαπ, Νιίοϊας οΓ Μιοοίμδ,. τολέδ τοΐοηι ἀξ 

ϑδἐμαϊοά πάθον ἐμα ρἠμοιοίαη Εγαδιδίγαίδ. ΑΠῈΟΡ ἃ ὑγῖθ 

ἐμέγοαιοίίοη, ὃψ τον 97} οἰαρο-αἰἱγοοίλομ, ἔθ ἐεἰί5 ἠΐρη ἐδα 

δοὴ5 ἰδ Οὐγοίορβ δϑαηὴρ ἰοὸ ἠἕᾷ ἰουδ ἐμθ δθα-ηψρηιρῆ. 

Μείνίοαί απὰ φγαριριαίἑοαί οοηδίἀογαίίοηδ τπαΐθ ἐξ ργοῦ- 

αὖῖε ἐμαὶ ἐξα ροόπὶ Ἰυα αὐ δαγίῳ οπα, τέ φιαᾶῃ τυεἰΐ δὲ 

απέογιου ἰο ΤῊΣ 1)1ϑιαῇ, 7676 ἐδ " ἱγαρὶο ἡγοη ἡ ἴπ ἐλὲ 

(ψοϊορο τεζεγεηοο ἰο λὶδ ον 6 τυΐθη ὁρεαξίηο οὕ οἰηισοῖην 

λὲς δοαγά, απὰ αἶδο ἐπ ἠδ ηιθρηίΐοη οὐ ἐλ6 ροδοϊδίο αὐυθηί 

07 α εἰγαηρβενῦ 7γοηι ουδγϑεαδ. 

1 ἘῸν δῃούμον ἰηὐουρυθύθυϊοη 566 ὑπ Τηὐγοάπούϊοῃ, 
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ΧΙ.-.-ΚΥΚΛΩΨ 

Οὐδὲν ποττὸν ἔρωτα πεφύκει φάρμακον ἄλλο, 
Νικία, οὔτ᾽ ἔγχριστον, ἐμὶν δοκεῖ, οὔτ᾽ ἐπίπαστον, 
ἢ ταὶ Πιερίδες: κοῦφον δέ τι τοῦτο καὶ ἁδὺ 
γίνετ᾽ ἐπ᾽ ἀνθρώποις, εὑρεῖν δ᾽ οὐ ῥᾷδιόν ἐστι. 
γινώσκειν δ᾽ οἶμαί τυ καλῶς ἰατρὸν ἐόντα 

Ν “ 3 7 ἃ ΄ Μ ’ 
καὶ ταῖς ἐννέα δὴ πεφιλημένον ἔξοχα Μοίσαις. 
οὕτω γοῦν ῥάϊστα διᾶγ᾽ ὁ Κύκλωψ ὁ παρ᾽ ἁμῖν, 

ἴα 7 ο “ 

ὡρχαῖος ολύφαμος, ὅκ᾽ ἤρατο τᾶς Γαλατείας, 

ἄρτι γενειάσδων περὶ τὸ στόμα τὼς κροτάφως τε. 
, 

ἤρατο δ᾽ οὐ μάλοις οὐδὲ ῥόδῳ οὐδὲ κικίννοις, 10 
ἀλλ᾽ ὀρθαῖς μανίαις, ἁγεῖτο δὲ πάντα πάρεργα. 
πολλάκι ταὶ ὄϊες ποτὶ τωὔλιον αὐταὶ ἀπῆνθον 

" ς 7 χλωρᾶς ἐκ βοτάνας" ὁ δὲ τὰν ᾿αλάτειαν ἀείδων 
αὐτὸς ἐπ᾽ ἀϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας 
ἐξ ἀοῦς, ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕλκος, 

ς “Ὁ 

Κύπριδος ἐκ μεγάλας τό οἱ ἥπατι πᾶξε ΒΕΜΡΕΟ, 
3 Ν ΄ Φ ἔ 2 ἀλλὰ τὸ φάρμακον εὗρε, καθεζόμενος ἐπὶ 

πέτρας 
ς - ο ῇ ἘΌΝ Ψ “ ὑψηλᾶς ἐς πόντον ὁρῶν ἄειδε τοιαῦτα" 

Ὦ λευκὰ Γαλάτεια, τί τὸν φιλέοντ᾽ ἀποβάλλῃ, 
λευκοτέρα πακτᾶς ποτιδεῖν, ἁπαλωτέρα ἀρνός, 20 
μόσχω γαυροτέρα, φιαρωτέρα" ὄμφακος ὠμᾶς; 

1 Μβ5 φιαρωτέρα : ὅ0}0)], αἰδοὸ σφιγγανεωτέρα (ἴ.6. σφριγανω- 
, 

τέρα) 
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ΧΙ.--ΤῊΝ ΟΥ̓ΟΠΟΡΒ 

τ βϑεϑιηβ ὑμπεῦθ 5 Π0Ὸ τηραϊοίϊηθ ἴον ἴονθ, Νιίοΐδβ, 
ΠΟΙ ΠΟΥ βαῖνε ΠΟΥ ρο]αβῦαυ, θαὺ οὐ]ν πε ΡΙ τη Μαϊαϑ. 
Ἀπᾶ ἃ σοηῦϊα τηδαϊοίης ἰδ ἰΒ δῃᾶ ϑυγεαῖ Ὁ} ἴο 186 
ὕροι ἴΠ6 ψου]ᾶ, θαΐ νεῖν Παγὰ ἴο πᾶ, 85 ἰπάθεα οπδ 
{κθ γοὰ τηυδὺ Κηονν, Ὀθίηρ θοΐῃ ΡΠ γϑίοίδη αἀηα υν6}}- 
θεϊον᾽ ἃ κοννῖβε οὗ 6 Νῖίπθ. Ἴνα ὑπί5, αὖ 1ϑαϑῦ, 
βάν Ὀδϑὺ οοχηΐουῦ ἴο τὴν οοπηΐγτηδη ἔμ Ογο]ορϑ, 
οΪα ῬοΙΪγρμθυηυβ, ἤθη Π6 νγὰβ ἢγθὺ βῃονίηρ εχ 
ὌΡΟΠ Οἤθ6Κ δηὰ οἢϊῃ δπα Οδ]αῦθα ννγὰβ ῃἰβ Ιονθ.0 Ηἰ5 
Ἰονα νψγὰβ πὸ τηδύζευ οὗ δρρῖ6β, πϑίΠ 6ὺ, ΠΟΥ οὗ τοβε- 
θυα8 ποὺ Ἰοοὶκβ οὔ Παῖν, θαῦ ἃ βαὺ ἔλθη νυ ἢ τεοκοα 
πουρηΐ οὗ 811] εἶδε. πε δηᾶ ἀρϑΐῃ 5 5ϑΏ6 ερ ψου]Ἱά 
Ιθαᾶνε ὑῃε ἔγεϑῃ ρφγύεθὴ ραβϑίύυσαρα δηα οοσὴθ 86 
ἀπηρίά θη ἴο ἔο] ἃ, 8116 ὑπεὶν τηδϑῦου τηυϑῦ ΡῈ αὶ δπᾶ 
Ρἷπθ δἷοπβ ἀροὸρ ὑπ6 ψυϑοὶς-ϑὕγοννῃ 5ΠοσῈ 8-ϑἰ πρὶηρ' 
411 ἔῃ ἀδν Ἰοηρ οἵ (ὐα]αἴθα, 5ῖοκ αὖ ῃβαγὺ οὗ ἐπε βρίξε- 
ἔὰ} νγουπα {Π6 5ῃαῖ οἵ της σγεαὺ Ογρυίδῃ πδά ἄδθα]ῦ 
ίγη. Νενουΐμεϊθθθ ἢς ἰοαπα {Ππ τηραϊοΐπηθ ἔου ἰδ, δᾶ 
βιτὑπσ Πίτη ον ὌΡΟῚ πῃ πρϑίδηίηνρ τΌοῖκ Ἰοοκοα 
ΒΘαυγα 5 8η6 58ηρ: 

Ο Οαϊαῦῖθα ἔαϊν διὰ νῃϊδα, νυ τα ἃ8 ουγ8 ἴῃ ΨΠΘΥ, 
ΠλΑΡΡΘῚ᾿ 85 Ἰατὰ 8- ϑκησ, νδηΐοη ἃ5 δ] αὖ ρἷαυ, 
Απά Ρ]υμηρ οὐ 5806 85 τυδαγίηρ στᾶρθ, Ὁ γῆν ἄδην 

ἴῃγ Ἰονεγ 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

φοιτῆς δαῦθ᾽ οὕτως, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἔχῃ με, 
οἴχη δ᾽ εὐθὺς ἰοῖσ᾽, ὅκκα γλυκὺς ὕπνος ἀνῇ με, 

΄7 3 ὦ 5}. .» ᾿ Υ͂ ᾽ , 

φεύγεις δ᾽ ὥσπερ ὄϊς πολιὸν λύκον ἀθρήσασα. 
ἠράσθην μὲν ἔγωγα τεοῦς κόρα, ἁνίκα πρᾶτον 
Φ' Χο τῶν Ἁ , ψῸἘῃ 7 ΄ ἦνθες ἐμᾷ σὺν ματρὶ θέλοισ᾽ ὑακίνθινα φύλλα 

᾿ ἐξ ὄρεος δρέψασθαι, ἐγὼ δ᾽ ὁδὸν ἁγεμόνευον. 
΄΄ 3 3 ’ὔ Ὁ 30» Ψ παύσασθαι δ᾽ ἐσιδών τυ καὶ ὕστερον οὐδ᾽ ἔτι 
πᾳ νῦν 

ἐκ τήνω δύναμαι: τὶν δ᾽ οὐ μέλει, οὐ μὰ Δῦ 
οὐδέν. 

’ ’ Υ͂ 7 Ὁ“ ΄7 

γινώσκω χαρίεσσα κόρα, τίνος ὥνεκα φεύγεις" 
ὥνεκά μοι λασία μὲν ὀφρὺς ἐπὶ παντὶ μετώπῳ 
ἐξ ὠτὸς τέταται ποτὶ ὑοσερον ὧς μια μακρα, 
εἷς δ᾽ ὀφθαλμὸς ὕπεστι,"Σ πλατεῖα δὲ ῥὶς ἐπὶ 

χείλει. 

ἀλλ᾽ οὗτος τοιοῦτος ἐὼν βοτὰ χίλια βόσκω, 
κῆὴκ τούτων τὸ κράτεαν ἀμελγόμενος γάλα 

πίνω" 
τυρὸς δ᾽ οὐ λείπει μ᾽ οὔτ᾽ ἐν θέρει οὔτ᾽ ἐν ὀπώρᾳ, 
οὐ χειμῶνος ἄκρω" ταρσοὶ δ᾽ ὑπεραχθέες αἰεί. 

, ϑεύτςᾷ ν᾽ :ΑΑ͂ΝΕΟ κα κὶ , συρίσδεν δ᾽ ὡς οὔτις ἐπίσταμαι ὧδε Κυκλώπων, 
“ , ᾽ὔ ς “Ὁ 3 Ν Ε) (ὃ 8 

τίν τε φίλον γλυκύμαλον ἁμᾷ κήμαυτὸν ἀείδω 

πολλάκι νυκτὸς ἀωρί. τρέφω δέ τοι ἕνδεκα 
νεβρώς 

,7 4 Ν ’ὔ έ 

πάσας μαννοφόρως καὶ σκύμνως τέσσαρας 
ἄρκτων. 

1 δαῦθ᾽ (οὐ δεῦθ᾽ ὅ Τῷ ““ Εἰ Π6ν,᾽ οἵ. ΑΙΟ. ,.. 19 δεῦτε, Νίειυ 
γαρ. Ὡ, Θ δηῦτ᾽, ὅδΡρρῇῃο δειυ ἤγαρ. 1, 15 δαῦτ᾽ : τὴη88 δ᾽ αὖθ᾽ 
2 ὙἜΟΡΗΣΑ τ βθ : τη55 ἕπεστι 8. τε πὰ ἀείδω Ε; ἢθ6 οουῶᾶ 
ποῦ ὈΪΔΥῪ δὰ βἰηρ δὖ ὅπ β8Π16 Οϊ116: 1τη88 τὸ δηῃᾷᾶ ἀείδων 
4. μαννοφόρως ϑΟΠοΟΪ. ν΄. 1 : Ι158 ἀμνοφόρως 
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ν᾽ γος 

κ᾽, 

ν᾿. 

“Ἢ 

ἫΝ 

᾿. 
- 

ἕ »» "ἰ. 

ΤΗΚΝΟΟΘΕΙΓΌΒ ΧΙ, χ2-4ι 

Ο βοοῖ δπον ὑπου τὸ ποτα, 1 ἔτον, ν θη βυνεθὺῦ 5166 0 
ΘΟΙΏΘ5 6 ΟΥ̓ΘῚ, 

Βυΐδ ᾧΡ δπᾶ σοῆβς σῇ θη 5]θθρίηρ᾽ 5 ἀοη6--- Ὁ πανοὺ 
ἢδε5 80 ἔαβὶ 

Ἐπνα ἐπαὺ ἀοΐῃ ΒΡῪ βΊυδὺ ψ ο]ῇ δηϊρῃ, δ5. ὕποὰ ἤθη 
5] τη θ οΥ᾽ 5. Ῥαϑῦ. 

ΜγΥ ἴονε οὗ ἴπεθὸ ρερϑῃ, βιυνδοίϊηρ, ἤθη τδῃου--- 
τηϊηα ἰδ νν6]]--- 

γγαβῦ οοπηθ 8- ΡΠ ηρ Ἰὰς 65 ννὶ τὰν τοῦ ου οα ὑπ ἔ6]}; 
Ι 5ῃονεᾶ γε ψεσα ἴο Ἰοοὸκ ἴον ἔμδιη, ἀπά ἤτοι ὑπαὶ 

ΒοὺΣ ἴο {5 
Τνε Ἰονεᾶ γε ὑπια; Ὀυὺ Ιογα ! ἴο γοὰ τὴν ἴον 85 

ποὐῃίηρ 15. 
Ο ν86}1 1 νοῦ ρυεῦϊν τηδὶά, ργδῦςυ τηδὶα, ἴου γῆν 

ἔποιῖι 5 π᾿ δῦ τη 6 50, 
Ομ Ἰοηρ' 5ῃαρ' ΕΥ̓ΘΌΤΟΥ 61 ἴο ΘΔΥ ΤΩΥ͂ [ὈΓΘ δα οὗ ΟΥ̓ 

ἀοίἢ ρῸ, 
Απᾶ Ρυῦ οὔθ εγε θεῃθαΐῃ ἀοΐῃ 116, δπα πΠ6 ἢοβα 

βίδη 45. ψνἱθ οα ἐῃ6 Πρ; 
Υεῖ ΡῈ δβ 1 πιᾶυν, 5801} {18 1 88Υ, 1 [δὰ [Ὁ}} ἃ 

ὑπουβαπα 566}, 
Απᾶ {πῸ τς ἴο τὴν Πδηα᾽ 5 ὑπε θεϑὺ ᾿ὐ [ῃς απηά, δῃὰ 

ΤῊΥ͂ ΘΟ 6686 ᾿ἐἶβ ρΙ6 θῖν αἰβό; 
Οὐμ6 ΘΌΤΏΠΊΘΙ τη, σΟΠ]6 γον να, τὴν οἤδ6βο- 

τ Οκ5 Ἔν ο᾽ετῆον. 
Απμᾶ, ἴογ ρἱρίηρ, ποῆθ οὐ ΤΥ Κίη ΠΕΥΘΌΥ οἂπ Ρὶρα 

πκὸ τὴν ρἱρίηρ, 
Απᾷ οὗ {ῃξ6 δηᾶ τηϑ, ἀδδὺ ϑυγεαῖ- 0 ]6, 'ἰπ ὁη6 βοὴν 

οἵ 1 βίην, 
Οἴδη δ ἀβθδὰ οὗ πίρῃξ. Απὰ ΟἹ, ὑπϑυθ 5 οἱ ὲϑ ἴῃ βίους 

ἴον 66, 
ἘΠενεη ἔαννϑ, 411 νυ ἰτ6-οο]] άγ5, πα σοσϑϑὺ θθδ7᾽5 οα 5 

ἴουν ἔου π6 6. 
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ΤΗΝ ΒύσΟΙΜΟ ΡΟΚΒ 

ἀλλ᾽ ἀφίκευσο ποθ᾽ ἁμέ, καὶ ἑξεῖς οὐδὲν ἔλασσον, 
τὰν γλαυκὰν δὲ θάλασσαν ἔα ποτὶ χέρσον ὀρεχ- 

θεῖν. 
ἁδίον᾽ 1 ἐν τὥντρῳ παρ᾽ ἐμὶν τὰν νύκτα διαξεῖς" 
ἐντὶ δάφναι τηνεῖ, ἐντὶ ,ῥαδιναὶ κυπάρισσοι, 
ἔστε μέλας κισσός, ἔστ᾽ ἄμπελος ἃ γλυκύκαρ- 

πος, 
ἔστι ψυχρὸν ὕδωρ, τό μοι ἃ πολυδένδρεος Αἴτνα 
λευκᾶς ἐκ χιόνος ποτὸν ἀμβρόσιον προΐητι. 
τίς κα τῶνδε θάλασσαν ἔ ἔχειν καὶ κύμαθ᾽ ̓ ἕλοιτο; 

αἱ δέ τοι αὐτὸς ἐγὼν δοκέω λασιώτερος ἦμεν, 
ἐντὶ δρυὸς ξύλα μοι καὶ ὑπὸ σποδῷ ἀκάματον 

πῦρ' : 
κα ὀμενος δ᾽ ὑπὸ τεῦς καὶ τὰν ψυχὰν ἀνεχοίμαν 
καὶ τὸν ἕν ὀφθαλμόν, τῶ μοι γλυκερώτερον 

οὐδέν. 
ὦμοι, ὅτ᾽ οὐκ ἔτεκέν μ᾽ ἁ μάτηρ βράγχι ἔχοντα, 
ὡς κατέδυν ποτὶ τὶν καὶ τὰν χέρα τεῦς ἐφί- 

λησα, 
3 Ἁ Ν ’ὔ, ΄»“ »Μ ͵7ὔ Ἄ ’ὔ 

αἱ μὴ τὸ στόμα λῇς, ἔφερον δέ τοι ἢ κρίνα 

λευκά 
Ἁ, , ΡΥ ἢ »} Ν ,ὔ Φ' ."» ἢ μάκων᾽ ἁπαλὰν ἐρυθρὰ πλαταγώνι᾽ ἔχοισαν. 

“ Ν ' ὦ “ μα , “ “ νῦν μὰν ὦ κόριον, νῦν αὖ τό γα νεῖν μασεῦμαι, 
ν , Χ Δ. Ω 7 0 ῸΝΣ. “8 7 εἴ κα τίς σὺν ναὶ πλέων ξένος ὧδ᾽ ἀφίκηται, 

ς Ὁ ἡ ᾿ ιν ἐμ δος γος - Ν Ἀ 5 ὡς εἰδῶ, τί πόχ᾽ ἁδὺ κατοικεῖν τὸν βυθὸν ὔὕμμιν. 

1. ἁδίον᾽ ἘΠ. οἵ, 10, δά : τὴη88 ἅδιον 2. καὶ κύμαθ᾽ ΑἸγοηΚ 
ἔγοϊη ὅ0}0)]. : τηϑ5 ἢ κύμ. 8 αὖ τό γα νεῖν μασεῦμαι (ἰ.6. 
μαθήσομαι, ΜΥΪΟἢ ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ὑπ 6 Βομο αϑὺβ ῬαυαΡἢγ 856) ΑὮΓ: 
Ιη85 αὐτό γα νεῖν μεμαθεῦμαι (γε μαθεῦμαι) 

δ8 ἀλλὰ τὰ μὲν θέρεος, τὰ δὲ γίνεται ἐν χειμῶνι, 
ὥστ᾽ οὐκ ἄν τοι ταῦτα φέρειν ἅμα πάντ᾽ ἐδυνάθην. 

ΤῊΘ ΓΘΆΒΟΠΒ ἴογυ τϑ͵θούϊηρ ὕμοβθ 11η65 ἀρϑίηϑῦ ὕΠ6 Τη85 ἃ.Θ ὕοο 
Ἰοηρ ἤο Ὀ6 σίνθη Ὦθσβθ. ὅθθ Οἴαβϑβ. ἔξευ. 1912, Ρ». 2460. 
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ἊΣ 

συ στα νϑρος τΣ ν 

ἐδ χω 

ΠΑ ΠΑ ΤΣ ΤΡ τι 

᾿ ᾿ 

ΤΗΚΟΟΕΒΙΤΌΒ ΧΙ, 42-62 

Ο ᾿Ιδᾶνα ἰῦ μ6, πε ὈΪὰ6 Ὀ]ὰ6 868, ἕο σὰβϑρ δὴ ᾿ὃ ψ1}} 
οὐ 6 5Πογδ, 

Δηα οομηδ γα ἀνᾶν ἴο πη6, ἴο πη ; [}}] ἰὰν γϑ᾽}} μπᾶ 
ὯΟ 11] βἴουε. 

Α θεοῖο πἰρῃὺ ὑπου δ ρᾶ85 ἢὖ πε οἂνα ψ ἢ τς 
ὑπ ἀννᾶὺ ἡ πα Ὀγΐπα ; 

ΠΟΥ θ᾽ 5 ἰἸδυγα] ἀηα ἤρα Υ ΟΥ̓ 688, βυναγὺ ἵνν ἃπα βυγθϑῦ- 
ἔτυϊδ νίηθ, 

Απα ἴον ὑῃγν ἀνπκίηρ ἴΠ6 600] νναϊέῦ. ψοοάν Εξηᾶ 
ὉΠ Ξ 80 ἔγϊ8 68 

ΕῸΣ τὴν ἀε!ρηῦ ἔἤουη ἢΐβ 5Π0Ὸ} 80 ΨΗϊα, ἃπα ἃ 
Πθαν᾿ μἰν ἀναυρῆῦ ἰὐ Ὀ6. 

Νονν γγῆο ψουϊα οἤοοβα ὑπε6 568 πᾷ ἢἰβ νγᾶνϑϑ, ἀπά ἃ 
Πουὴς {κ ὑΠ15 ἕοΥρῸ ἢ 

Βυὺ 1 580 Ὀ6 {Π6 τηδβίευ οὐ ὕ ἴοο 5δμδρ' ἴο ἴῃγ ἄδει- 
ἴπρ' 5ΠΟΥ͂,, 

᾿ΓΠΘΥθ᾽ 5 ψοοα ἴῃ βἴουθ, ἃ οἡ ὑπ ἤοον. ἃ ἥτε ὑπαὶ 
ΒΙΠΟΌ] 6 5 501], 

Απα τῇ ποὺ ψου]ά᾽ δῦ θὲ Ὀυτνπίηρ, τηϑγϑὺ ὈΌΡἢ ΤῊ 
50} 8ῃ μοι ψ1]}}, 

Υεα, δα πε ἀδαι δῦ οἵ 411 τὴν σοοάβ, ν ομα ἀβδδι 
εγα. Οπ! 

ΤΠαῦ 1 ψὰ5 ποῦ Ῥοτῃ ἢ ἥπα ἴο θὈ6Ὲ αἰνίπηρ ἄοννη ἴο 
ἴΠ66, 

Τὸ Κίβϑ, 1 ποὺ ἐγ 11ρ5, αὖ ᾿δεαϑὺ ῃγ παπᾶ, ἂἀπᾶὰ σἵνε 
66 Ῥοβὶββ 

ΟΥ̓ ρορρίεβ ὑχΐπι τ ϑοδυϊθῦ τη ΟΥ 5πον-Ὑϊῦ8 
ΙΗ ΘΥ-ΤΌΒΕΒ ! 

Απᾶ 1 ἃ ϑἰγδηρεν ἃ- 5] ρ θολὰ ΘΟμη6, Θ᾽ ἢ ΠΟΥ͂, ΓΗ͂ 
᾿10016 συγεοϊηρ, 

Ἐ δ πον ἴο συνίηι [1 Ἰδαγ οὗ Ὠίτη, δηᾷ ὕπθη 5Π4}} 1 
θε νεοϑιϊρ 

Ὑγπογεΐοσα τ θῈ γα [ΟἸΚ οὐ 6 868 ἃγθ 80 Ἰδὲ ἴο 6 
Ἰνίηρ Ῥδῖονν. 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

ἐξένθοις, Τ᾿αλάτεια, καὶ ἐξενθοῖσα λάθοιο 
ῳ ΕΟ ΝΣ “ Φ 7 " 2. δ “- 

ὥσπερ ἐγὼν νῦν ὧδε καθήμενος οἴκαδ᾽ ἀπενθεῖν, 
ποιμαίνειν δ᾽ ἐθέλοις σὺν ἐμὶν ἅμα καὶ γάλ᾽ ἀμέλγειν 
καὶ τυρὸν πᾶξαι τάμισον δριμεῖαν ἐνεῖσα. 
ὧ μάτηρ ἀδικεῖ με μόνα, καὶ μέμφομαι αὐτᾷ: 
οὐδὲν πήποχ᾽ ὅλως ποτὶ τὶν φίλον εἶπεν ὑπέρ 

μευ, 
ὶ ΝΑ αν. α 3: ὦ τῶ « Ἂ , 4 1 καὶ ταῦτ᾽ ἅμαρ ἐπ᾽ ἅμαρ ὁρεῦσά με λεπτύνοντα. 

φασῶ" τὰν κεφαλὰν καὶ τὼς πόδας ἀμφοτέρως 
μευ 

σφύζειν, ὡς ἀνιαθῇ, ἐπεὶ κἠγὼν ἀνιῶμαι. 

ὦ Κύκλωψ Κύκλωψ, πᾷ τὰς φρένας ἐκπεπό- 
τασαι; 

αἰκὃ ἐνθὼν ταλάρως τε πλέκοις καὶ θαλλὸν 
ἀμάσας 

ἴω Ψ , ἶ [ο " 

ταῖς ἄρνεσσι φέροις, τάχα κα πολὺ μᾶλλον ἔχοις 
νῶν. 

Χ “ Μ ΄ ἈΝ 7 7 

τὰν παρεοῖσαν ἄμελγε' τί τὸν φεύγοντα διώκεις; 

εὑρησεῖς Γαλάτειαν ἴσως καὶ καλλίον᾽ ἄλλαν. 
Ν ’ὔ , Ν ἣν 

πολλαὶ συμπαίσδεν με κόραι τὰν νύκτα κέλονται, 

κιχλίζοντι δὲ πᾶσαι, ἐπεί κ᾽ αὐταῖς ὑπακούσω. 
δῆλον ὅτ᾽ ἐν τᾷ γᾷ κἠγών τις φαίνομαι ἣμεν ῆ ἃ γᾷ κὴγ μαι ἦμεν. 

ῳ ͵7͵ ᾿Ὶ ͵7ὔ] Ν Μ 

οὕτω τοι ἸΪολύφαμος ἐποίμαινεν τὸν ἔρωτα 
μουσίσδων, ῥᾷον δε διᾶγ᾽ ἢ εἰ χρυσὸν ἔδωκεν. 

1 χεπτύνοντα ΜΘΙΏΘΚΘ : Τη858 λεπτὸν ἐόντα 2. Μ85 φασῶ οἵ 
φλασῶ, ὅ6}0]. φασῷ ὃ αἷἱκ (1.6, αἱ, οἵ. οὐ οὐκ) ὙΥ], οἵ, 
ΕΡΙΟμδρταῖϑ πα ΟΥδοὶθ ἴῃ Ἠδῦ. 1. 174 : πη88 αἴκ᾽ 

[46 
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ΤΗΞΒΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΙ, 6ς-8ι1 

Οομμα ἔρον ἃπα ἄνγᾶν, ΤΩ Ῥνεῦιν ἔαγ, διὰ θη 
ποι οοπηοϑῦ, Ὁ 

Ἑογρεῦ, ἃ5 Π6 ἐπιδῦ 5 τε ῖ ἢδτύθ, ἔῃ νγᾶγβ ἀσαίῃ ἴο φρο; 
Ἐδεα ἤοοκ νἱ τη6, ἄγαν τὰὐκ νυν τη6, δηᾶ 1 ᾽Ὃ τὴν 

ἀδυ]ηρ Ρ]Θα56, 
Ῥουν ταπποὺ ἰατῦ πΠ6 οὐγαβ ἴο ραιῦ πα βεὺ πε ροοᾶ 

νγἰΐα οἢ 6686. 
"ΓῚ5 811 τὴν τροῦμ θυ ἀοίπρ' ; 516 βού ἴο ὈΪατηβ μαΐῃ 

ἘΠΙΣΙ ΚῊ ΜΝ 
Νϑνοὺ ροοα ψογὰ Παΐῃ Βρόκα γοὺ οὐ γη6, ἐπῃοιρῇ 5Π6 

5668 Π16 ψαΧίηρ' 50 ἐπίῃ. 
ΓῚ] 1611 ποὺ οὔ ὑπυοὈῖπρ ἔδεῦ, 111 1611 Ποὺ οἵ δοῃϊηρ 

ΘΥΏ6 ; 
ΤΙ δὴ νει ὑπαῦ τ ΒΘΥῪ 6 ΠΘΥ5 510} τη βουῪ ὈῈ τΐῃ6. 

Ο γοῖϊορβ, ὕγοϊορβ, βου θ6 γοῦν ννὴδβ σοπα γίησν 
ὕρ, ἔεϊοῃ γοὺ Ἰορρίπρϑ ἴῸΣ γοῦν ἰδτη5, ΟΥ φΡῸ ἃ νυ ἱζηγ- 

ΡΙ ίπρ;; 
ΤῊΝ ννεαυθυ 5 οὐὉ ὉΠ6 νυ ἴβοὺ τηδη, πα ὑπαὺ ΠΟ θ᾽ 5. πὸ 

ἀδηγίησ. 
ΜῈ {Π6 βἰαγίμηρ, ἰδᾶνα ὕπο βίλαγίηρ,, ομαθα ποὺ ὑμδθῖὰ 

ὑπαῦ 580; 
Μαυμὰρ γουἹ] πα ε᾽δπ βιυνεεῖεν Οδϊαΐθαβ ὈῪ δηᾶ Ὀγ. 
ὙΠ ΘΥ Θ᾽ Β τηδην ἃ 111] βαὰγβ “ Οὐτηδ δ γοῖι ψ01}} ἀπ Η]ΑΥῪ 

8411 εἰρη νυν πιο, 
Απα {πε Ἰδυρ 1 ποῦ ψ με 1 οἷνα δᾶν ͵5 βο᾽ δηὰ 

συνθοῦ ἃ9 δῇ Ὀ6: 
Ἐδη 1, ̓εἰ5 ρ᾽αἴη, θ6 βουηθθοαν, ἀβἤουο, 1 ποῦ 1’ {Π6 568. 

ΤΠὺ5 αἸα ῬοΙγρΒδιαῖβ απ ἰἶθ. Ἰον-ϑίοκπθθθ ν᾿ τἢ 
Τηδίο, ἃπαὰ σοῦ τοτα οοταΐους ὑπούθοῦῦ ἔπη ἢδ 
οουἹα πᾶνε Πδα ἔοΥ δὴν φρο]α. 

“ΟΡ ηρ θοῦ" : ποαάδομῃθ μα ἔοούβομο--- 6 Ἰαὐύθυ 
ἔγομ νγϑὶυϊης οὐ ὑπ Ὀδίονϑα᾽ 5 ὑῃγβῃ ο]----ὑγουθ οομνθῃύϊοηδϊ 
ΒΙρῊ5 οὗ Ὀρίηρ ἴῃ ἴονϑ. 
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ΧΙΙ.--ΤῊΕ ΒΕ ΟΝῈ) 

ΜΕ Ογεεῖς δοηιοίζηιος δααϊἐοα {γιοπάδ᾽ρ 0 ἃ ρῬαδδίοη, 

απὰ δμοῖ α Τγἱοναδἠὴρ ἀοιδέϊο55 ἱπδρίγεοά ἐδ γπ6 ρμοθηι. 

ΤΠοοογίίι ἀοἰηοτουίϊθσος ἠϊδ ἐπαοίοπδος ἰο ἐΐα ]ομπίαη 

ἰμγὶδίς απὰ εἰοοίδία ὃῃ τιοῖπρ ἐμεῖν ἀϊαίεοί. 6 ραδϑαρβὲ 

γοπεϊογ αὶ ἤθγ6 ἔπι ὑθγ56 οοηέαϊηδ τυλαΐ αὐ βγδέ δίσλς ἰοοῖς 

ἤδο ἃ πιθοῦ ϊδρίαψ ο΄ ἰθσαγηῖης, διέ μα οἰριερίψ ἐξὲδ 

ἡγιξοπέλοη : “ Οὐ" ἰουθ τυ} δ6 ξαηιοιιδ ἀριοηρ 80 γϑηιοίθ ἃ 

ροϑέογιέῳ ἐμαξ ἐπ υϑγῳ τυογὰὰς {07 τὲ τυἱϊέ 6 πιαΐίον' ΚΟΥ 

ἰθαγηθά οοηιηιοηί,᾽ 
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ΧΙΙ.--ΑἸΤῊΣ 

Ἤλυθες ὦ φίλε κοῦρε: τρίτῃ σὺν νυκτὶ καὶ ἠοῖ 
ἤλυθες" οἱ δὲ ποθεῦντες ἐν ἤματι γηράσκουσιν. 
ὅσσον ἔαρ χειμῶνος, ὅσον μῆλον βραβίλοιο 
ἥδιον, ὅσσον ὄϊς σφετέρης λασιωτέρη ἀρνός, 
ὅσσον παρθενικὴ προφέρει τρυγάμοιο γυναικός, 
ὅσσον ἐλαφροτέρη μόσχου νεβρός, ὅσσον ἀηδὼν 
συμπάντων λιγύφωνος ἀοιδοτάτη πετεηνῶν, 
τόσσον ἔμ᾽ εὔφρηνας σὺ φανείς, σκιερὴν δ᾽ ὑπὸ 

φηγὸν 
ἠελίου φρύγοντος ὁδοιπόρος ἔδραμον ὥς τις. 
εἴθ᾽ ὁμαλοὶ πνεύσειαν ἐπ᾽ ἀμφοτέροιϊν 5" Ἑρωτες 
νῶϊν, ἐπεσσομένοις δὲ γενοίμεθα πᾶσιν ἀοιδή' 

“δίω κ᾽ δή τινὲ τώδε μετὰ προτέροισι  γενέσθην 
“4 ἃ Ν » ,ὔ 3 ἐς “7 

φῶθ᾽, ὃ μὲν εἴσπνηλος, φαίη χ᾽ ᾿“Ωμυκλαϊάξων, 
Ν δ᾽ Ψ δ 7 -Ψ ς Θ Ν " 

τον ἕτερον" πάλιν, ὡς κεν ὁ Θεσσαλὸς εἴποι, 

ἀΐτην. 

ἀχλήλους δ᾽ ἐφίλησαν ἴσῳ ξυγῷ. ἦρα τότ᾽ ἦσαν 
χρύσειοι πάλιν ὄνδρεῦςι ὅτ᾽ ἀντεφίλησ᾽ ὁ φιλη- 

θείς. 

1 ΒῸΣ Ῥαπούιδύϊοιι οὗ, ϑδρρῃο ἴῃ “υ]δ Βρίεὶ. ὅ9 ν». 879 
"ΣΤ ΧΟ τον " ἀμφοτέροιϊν ΕΣ : Τη55 τοῖσιν 8 δίω ΑὮΓΘΩΒ: 
55. δηα βοῇ]. δοίω 4 μετὰ προτέροισι ΔΥΤΟΥ ἔγοπι ΒΟΠΟΪ, ; 
Ὠ55 μετ᾽ ἀμφοτέροισι ὅ τὸν ἕτερον αὐὐγϑούθα ἴογ" ὃ ἕτερος 
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δμονευυνι οὐ νλουεν 

Ὕ ΡΠ Πρ “ “Ὸπν 

ΧΙ].--ΤΗῈ ΒΕΓΟΝῈ) 

ΤῊοῦ ἘΤ ΘΟμ16, ἄθαν ἢδαγῦ ; ὑμπου τῇ σομὴδ αὐου ὕνγο 
ἀἂγν5 δπα πὶρηῦβ, ΔΙ θεἰδ ὁπ Ψν1}} ἕν ἃ ἰονοῖ ρσ,υᾶν. 
Α5 Βρυΐϊηρ' 15 βυνεεῖθυ. ὑπδη υυἱηῦδι, δηα ρἱρρὶπ ὑπδὴ 
αἀδιηβοη- ] τη ἢ 88 τηούμουτ- να ἰβ Βῃασοῖον δὴ ΠΟΥ 
Ἰαγη Κη, ἀπ τηδίἄθῃ τοτα ἴο θὲ αεβιγοα ὑπδῃ ἃ 
ὑΠτοθ- τυρα τἱΐε ; 85 μ6 ἔδννῃ ἰ5. Ὠθ]ει-οοὐδα ἔῃ δη 
πε οα] ἢ, πα πες πἰρ) ἔρια] ς οἰθαγαβϑ-ἰοηριεα οὗ 4]] 
Π6 ψἱηρὸα βοηρϑίαιβ ; 50 δὴ 1 οσἰδά θα ἀρονε 81} αὖ 
ὑΠ6 εἰρῃξ οὗ {πδεῸ, δῃᾶ στὰ ἴο ὑπθθ δἃ5 ἃ νυ υίασου 
γα πδὺ ἴο ὑπΠ6 5μδαν οἂἱκ ψ θη {πΠ6 δὰ 18 Ὀυτηίΐηρ 
Ποῦ. Απᾶ ᾿ἐἰ58 Ο ἐπιαῦ δαιδ] Τονεβ χηϊρηῦ ἰηϑρῖτα Π6 6 
Δα τη6, πα νγα θδοούηα ἐπ|ὶ5 βοὴν ἃπα βαγίηρ ὑηἴο 
4}1} ἔπϑυὴ ὑπαὺ ἔΌ]Π]ονν ΔΕΓΟΥ :--- 

Ηδνς τ06 6 ἔγυο ἡϊθὴ 97) πιϊσἠὲ 
1ὲ απέϊψιια ψθα75 αΡΟΉΡ, 
7 ε οπϑ [πϑρίναπῇ λἀϊρλί 
1 τὴ Δηιψοίασαῃ ἰοη ρει, 
1λε ἐ οὐδόν εγυα τνοιία δο 
ἴη ϑροεοὴ ὁ Γλοοδαῖηε ; 
Βαοΐ, ἰου᾿ὰ φαοΐ, δυεη-ρεῖδε : 
Ο οὐδόν ροίάοη ἀαυς, 
ἤνλόηας ἰουε- 1 ἰουδ-ψοιι 
Αἰ πιθη ἀϊά ποιά ζοΥ γι ἢ 
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ΤΗΝ ΒύΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΒ 

᾿] [ο͵ : 7 ’ 3 , ᾽ , εἰ γὰρ τοῦτο, πάτερ Ἰζρονίδη, πέλοι, εἰ γάρ, ἀγήρῳ 
ἀθάνατοι, γενεῇς δὲ διηκοσίῃσιν ἔπειτα 
» , Σ 7 3 7 3 » ͵ὔ 

ἀγγείλειεν ἐμοί τις ἀνέξοδον εἰς ᾿Αχέροντα" 
“ἡ σὴ νῦν φιλότης καὶ τοῦ χαρίεντος ἀΐτεω 

“ “ ᾽ 

πᾶσι διὰ στόματος, μετὰ δ᾽ ἠϊθέοισι μάλιστα. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τούτων μὲν ὑπέρτεροι Οὐρανίωνες" 
ἕσσονθ᾽"! ὡς ἐθέλουσιν" ἐγὼ δέ σε τὸν καλὸν αἰνέων 

“ , ψεύδεα ῥινὸς ὕπερθεν ἀραιῆς οὐκ ἀναφύσω. 
Ἃ Ν 7 , Ν 3, 3 ὲ }θ Ἁ ἢν γὰρ καί τι δάκῃης τὸ μὲν ἀβλαβὲς εὐθὺυς 

ἔθηκας, 
᾿] “Ἂ διπλάσιον δ᾽ ὥνησας, ἔχων δ᾽ ἐπίμετρον ἀπῆλθον. 

Νισαῖοι Μεγαρῆες ἀριστεύοντες ἐρετμοῖς, 
57 3 ὔ Ν 3 Ν ς 4 
ὄλβιοι οἰκείοιτε, τὸν ᾿Αττικὸν ὡς περίαλλα 

ξεῖνον ἐτιμήσασθε Διοκλέα τὸν φιλόπαιδα. 
αἰεί οἱ περὶ τύμβον ἀολλέες εἴαρι πρώτῳ 
κοῦροι ἐριδμαίνουσι φιλήματος ἄκρα φέρεσθαι. 
ὃς δέ κε προσμάξῃ γχλυκερώτατα χεΐλεσι χείλη, 
βριθόμενος στεφάνοισιν ἑὴν ἐς μητέρ᾽ ἀπῆλθεν. 
ὄλβιος, ὅστις παισὶ φιλήματα κεῖνα διαυτᾷ' 
ἢ που τὸν χαροπὸν Ἰὶανυμήδεα πόλλ᾽ ἐπιβῶται 

« 

Λυδίῃ ἶσον ἔχειν πέτρῃ στόμα, χρυσὸν ὁποίῃ 
“Ὁ ’ 

πεύθονται μὴ φαῦλος ἐτήτυμον ἀργυραμοιβοί. 

1 ἕσσονθ᾽ ΤΣ, οἵ. ἑσσαμένων ΤΠπο., ἕσσατο Ῥὶπα. Κ7γ. Οὐντγῆ. 
3. 408, ἔσσαντο ἘΠΠΡΒοΥΐοη 99 : πι85 ἔσσονθ᾽ 2 γλυκερώτατα 
ἘΣ, οἵ, 16. 199 : 185 -τερὰ 
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ΤΗΞΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΙΙ, 157-27 

Ο νου]ὰ ἴο πες, Βαῦμον Ζευβ, ἀπ ἴο γοῦ, υπᾶρίηρ 
Ηοβὺ οἵ Ηξάνβεη, ὑπαῦ ἤθη ἃ Βυπατεα πυπάγθα γϑδγ8 
884}} Ὀ6 ραββϑεὰ ἅνγαὺ, οὔθ Ὀυΐηρ᾽ τη6 ψοσα ἀροη ἐπε 
ΡΥΪβοηΐηρ άπ οἵ Ασομ θυοη οὐν Ιονα 15 γεῦ ΡΟ Ἔν εν 
ρ, ἀροι ἴΠ6 γουηρ' Τη6 5 τηοϑὺ οἵ 411} Βε ὑπαὺ οὐ 
πο ἔπε Ρεϑορὶε οὗ Ηδανδβῃ 58}4}] 5 }15}} δἃ5 ὕὑπδν ψ}}} ; 
ἴῸΥ ὑπδῖτβ 15 ὕπ6 ἀογηϊπίοη ; πον, θη 1 βἰησ ἢν 
ΡΙδῖ568, ἔπ ΥῈ 5}84}} πὸ ρι5ῃ-ο᾽ -ἰδαβίπρ' σἱβα ἀροη ὑΠ6 
ἘΡ οὗ {Π15 Τοπρσαα ; [ῸΓ 1 δδσὺ ἴμου ρον δῦ τηθ ᾿ουγηθηΐ, 
ἔποι Πραϊθϑὺ μα νγουπᾶ ουὖ οὗ Πδηα, 8ηα 1 δὴ θεΐζει 
οἵ ὑπὰπ Ὀεΐοσθ, βεείηρ 1 οομθ ἄνα υνἱἢ ονοῖ- 
ΤΠ ΘΑ ΒΌΓΘ. 

Ηδάνεη ταβῦ γοῖ ρ]δα, Νίβαθδη τηϑϑῦθυβ οὐ {Π6 ΟΔΥ, 
ἕον ὑπαῦ γοὰ πᾶνε ἄοπα βθο ἢ δχοδβαϊηρ Ποποιῖϊ ἀπἴο 
8 Αὐἰο βγη σου ὑπαὺῦ νγὰθ διηοηρ γοὰ, ἴο υῖῦ πηἴο 
ΙοοΙ68; δθουῦ ψῆοβα ούᾶνθ, 850 ΒΌΓΕΪΥ 885 ϑ'ρυϊηρ 
οουηθῖῃ τουπα, γοῦν ΟΠ] άγθη νἱθ ἴῃ ἃ Κἰβϑίπηρ- τη ΐοἢ,. 
Δηα ψ ΠΟβοσν Υ ργθβϑαῦῃ ΠΡ βυγααι !δϑῦ ροὴ Πρ, ΘΟ δ ἢ 
ΔΎΤΔΥ ἴθ᾽ 5 τοῖον Ἰοδάθῃ νυ ἢ σαυϊαπάβ. Ηδρρυ {πε 

ἡ αβιύϊοου Ποϊάθῖῃ ὑπαὺ οουτὺ οὗ Κιβϑίησ ἢ Οοά νοὶ 
6 Ῥύᾶγβ Ῥδᾶηνγ (Οδηνιηθά, ἃπα ρίαν ἱπαεεά, ἴο 
8 Κ6 ἢἰβ 1ρ5 {πκὸ ὑπ6 τοπομβίομοθ ἢ ϊο ἢ 5Πονν 
ὕΠ6 τηοηου-Οἤδηρο νυ νεῖμεν ὑῃ6 ρο]ὰ μὲ ρο]Ἱᾶ οΥὐ᾽ 
αγο5885. 

““Ῥα8Π}-ο᾽ -Ἰδαβίηρ ἡ: ἴῃ ὕμθ τοῖς ὑπ6 611-16. ΡΙΠΊΡ168, 
ὑβϑιηβϑῖνοβ οδ]]θα “1165,᾿᾽ Υἶβθ, ποῦ ἀροὴ ὑμθ ἴοηρτιθ, θπῦ πΡοῖὶ 
{86 Ὁ] οἵ ὑπμ6 ποβθ. ““ὌΙΟΟΙΘΒ ἢ: δὴ Αὐμπϑηΐθη ννῆο, νγ116 
Ἰινίπηρ ἴῃ 6Χ116 δῦ Μοραγα, ἀϊθα ἴῃ Ὀδὺθ]8 ὑο βᾶνϑ ὕμθ γοιῦῃ 
Π6 Ἰονϑά, 
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ΧΙΠΙ.-.-ΗΥ̓,Α5 

ΤῊΚοΟΕΙΤυΒ ἐσέ ΐδ ἐδ ἡγοηὰ Νίοϊας ἴηι δρὶο δῆαρε ἐδ ἑαίο 

οΓ {πὲ Αροϊπεοοὶς 97, Ηγία5, ἐλ δοϊουοα 9. Ἡφταοῖος. 70, 

(8. ἴδ ργοδαίε, ἐμα τυογεὶδ “αϑ γ6 δϑέθηι ἰο ἐμύηϊ ᾿ αγὸ ἃ 

οἰλοαίο τυαρ οΓ᾽ δαψίη “ αϑ γοῦ δθθηι ἰ0 ἐἠῆηλ,, ἐδ ροθηὶ 

πα τυοἷ δὲ απ ἀηϑῦον ἰο α ἐγϊοπα ψ τοθιῖο ΔΓ ἐλο 

«μον 9, ΧΙ], ΧΧΙΧ, ἀπά ΧΧΧ. 
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ΧΙΙΙ.--ὙΎΛᾺΣ 

Οὐχ ἁμῖν τὸν "Ἔρωτα μόνοις ὄτεχ᾽, ὡς ἐδο- 
κεῦμεςἷ, 

Νικία, ᾧτινι τοῦτο θεῶν ποκα τέκνον ἔγεντο" 
οὐχ ἁμῖν τὰ καλὰ πράτοις καχὰ φαίνεται ἦμεν, 
οἱ θνατοὶ πελόμεσθα τὸ δ᾽ αὔριον οὐκ ἐσορῶμες" 
ἀλλὰ καὶ ᾿Αμφιτρύωνος ὁ χαλκεοκάρδιος υἱός, 
ὃς τὸν λῖν ὑπέμεινε τὸν ἄγριον, ἤρατο παιδός, 
τοῦ χαρίεντος “Ὕλα, τοῦ τὰν πλοκαμῖδα φορεῦντος, 
καί νιν πάντ᾽ ἐδίδαξε πατὴρ ὡσεὶ φίλον υἱέα, 
ὅσσα μαθὼν ἀγαθὸς καὶ ἀοίδιμος αὐτὸς ἔγεντο" 
χωρὶς δ᾽ οὐδέποκ᾽ ἧς, οὔτ᾽ εἰ μέσον ἅμαρ ἄροιτοξ, 10 
οὐδ᾽ ὅκχ᾽ ἃ λεύκυππος ἀνατρέχοι ὃ ἐς Διὸς ᾿Αώς, ' 
οὐδ᾽ ὁποκ᾽ ὀρτάλιχοι μινυροὶ ποτὶ κοῖτον ὄροιεν ἡ 
σεισαμένας πτερὰ ματρὸς ἐπ᾽ αἰθαλόεντι πετεύρῳ, 
ὡς αὐτῷ κατὰ θυμὸν ὁ παῖς πεποναμένος εἴη, 
αὐτῷ ὃ δ᾽ εὖ ἕλκων ἐς ἀλαθινὸν ἄνδρ᾽ ἀποβαίη. 

ἄλλ᾽ ὅτε τὸ χρύσειον ἔπλει μετὰ κῶας Ἰάσων 
Αἰσονίδας, οἱ δ᾽ αὐτῷ ἀριστῆες συνέποντο 
πασᾶν ἐκ πολίων προλελεγμένοι, ὧν ὄφελός τι, 

1 ὡς ἐδοκεῦμες, ΠκΚ6 ἣν ἄρα, “85 1ῦ ΒοοΙὴ8ϑ γγ ὑμιίηϊς,᾽ οὗ, ὡς 
δοκεῖ 11. 2, ἄρα 1. θ6 ἀπὰ 18. 1, νυ Βίοῃ 2. 1 δηᾶ 6700 ΟΥ̓Τστξιιγ" 
Ῥγορογῦ. 4. 6, 1. 8, ὃ. ὅ, Ονϊὰ 7γιϑι, 8. 9, 8. 9; 4. Ὁ, : 
ϑηαἃ ἴον ὑπ ἢγβῦ ρϑύβοῃ οἵ, Ριπᾶδυ 0, 8, 107 2 ἄροιτο ἘΣ, 
οἵ, 1. 12: τη88 ὄροιτο 8. ἀνετρέχοι ΘοΠδοῖοθγ : τὴ88 -τρέχει 
4 ὄροιεν ἘΣ, οἵ, Ἠ65. ϑδομέ. 487 : τη85 ὁρῷεν δ᾽ αὐτῶ -- αὐτόθεν, 
80 5080]. 
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ΧΙΠΙ.-ΗΥΑΒΚ 

ΕῊΟΜ ψῇῃαὺ οα βοδνοῖῦ βρυιηρ, Νίοϊδβθ, ἴον νγᾶϑ8 
ποῦ, ἃ5 γγὙὰ βθϑῖῃ ἴο ὑπίηϊκ, θΟΥῚ ἴῸΣ 5 8]0η6 ; ΠΟΥ ἢγϑὺ 
απΐο ἃ5 οὗ τηογΐϑ] ἤδθϑῃ ὑμπαῦ οαπηοῦ 566 [ἢ 6 ΤΟΥ ΥΟΥ, 
Ἰοοῖκ ἐμπίηρβ οὗ θεδυΐν θθδανα]. ἘΕῸΣ Ατρ γγΟΠ᾿5 
ὈγαΖθη-θαγῦ 50η. ἐμαῦ Ὀγανεϑα {Π6 τοϑυηρ' ᾿οη, πα ἴοο 
οπο6 ἰονεά ἃ δά, ἴο ψιὺ ὑπ6 Ὀεδαΐθουβ Η γ]85 οὗ πε 
ΟαΥν ἸΟΟΚΚ5, ΔΠα, ανθὴ ἃ5 ἔϑυΠοΥ 5 βοι, δα ἰαπρηϊ 
Βίτη 411 {Π6 Ἰογτὲ ὑπαὺ τθδᾶς Εἰτηβο] ἃ σοοα τηδη δπᾷ 
Ὀγουρηῦ Ὠΐτη ἴδμηα ; ἃἂπᾶ νοῦ ΠανΟΥ θάνε, ΠΐμΏ, 
ποῖζηον 1 Τὰν δᾶ γυίϑεῃ ἴο π6 ποΟ, ΠΟΙ ΠΕ 
Πάν π᾿ 5 ννἰϊΐα ϑύθεαβ ἤν σϑ]]οροα ἀρ ἰπἴο ἔπ Πομης 
οὗ Ζειβ, ποὺ γεῦ ἤθη ὑπὸ ὑντυτοτῖηρ σΠοΚο 5 νγυθηΐ 
βουυτυίηρ δῷ ἴῃ 6 ἤδρρίηρ οἵ ὑπεὶν τοίου β υνίησϑ ἴο 
ὑπεῖν θεα ἀροπ πε βιθοκΥ Πθη-τοοϑὺ. ΤΠὶβ αἸα Πα 
ὑπαῦ Β6 τϊρηῦ να πε δα [Ἀϑῃϊομθα ἴο ἢῖδ τηϊηά, 
ἃηα ὑπαῦ Ρυ]]πρ ἃ βἰταϊσηῦ ἔατγον ἔγοι. ἔῃ ς ουὔξϑεὶ 
{Π6 βάση τηϊσηΐ οοτηα ἴο θ6 ἃ ὑτπι6 τηδη. 

Νον θη «0450 50η οὗ Αθβϑοῃ νγὰβ ἴο ρῸ ἴο {δίς 
ἴῃς αοἰάεη ΕἸδεοα νυ Πΐθ [Ο] ον ίηρ οὐὗἨ ομδιηρίοῃβ 
τπαῦ σου ομοβθὴ οὗ ὑπ6 Ὀεϑὺ ουαὖ οὗ 41} Π6 οἰδ165 ἴῃ 
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ΤΗΕ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕΊΘΒ 

ἵκετο χὠ ταλαεργὸς ἀνὴρ ἐς ἀφνειὸν ᾿Ιωλκόν, 

᾿Αλκμήνας υἱὸς Μιδεάτεδος ἡρωΐίνας, 20 
σὺν δ᾽ αὐτῷ κατέβαινεν “λας εὔεδρον ἐς ᾿Αργώ, 
ἅτις κυανεᾶν οὐχ ἥψατο Συνδρομάδων ναῦς, 
ἀλλὰ διεξάϊξε, βαθὺν δ᾽ εἰσέδραμε Φᾶσιν 

αἰετὸς ὡς μέγα λαῖτμα" ἀφ᾽ οὗ τόθι' χοιράδες ἔσταν. 
ὦμος δ᾽ ἀντέλλοντι Πελειάδες, ἐσχατιαὶ δὲ 

ἄρνα νέον βόσκοντι, τετραμμένου εἴαρος ἤδη, 
τᾶῶμος ναυτιλίας μιμνάσκετο θεῖος ἄωτος 
ἡρώων, κοίχλαν δὲ καθιδρυθέντες ἐς ᾿Αργὼ 
ἙἙλλάσποντον ἵκοντο νότῳ τρίτον ὦμαρ ἀέντι, 

εἴσω δ᾽ ὅρμον ἔθεντο ἸΤροποντίδος, ἔνθα τανῶωὼΡρ 30 
» ᾽ ,ὔ , ,ὔ » 

αὔλακας εὐρύνοντι βόες τρίβοντες ἄροτρα. 

ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ θῖνα κατὰ ζυγὰ δαῖτα πένοντο 

δειελινάν, πολλοὶ δὲ μίαν στορέσαντο χαμεύναν'" 
λειμὼν γάρ σφιν ἔκειτο, μέγα στιβάδεσσιν ὄνειαρ, 
»Μ , 2 Ἁ ͵ 2 ἐὉ ,ὔ ͵] 

ἔνθεν βούτομον ὀξὺ βαθύν τ᾽ ἐτάμοντο κύπειρον. 
κῴχεθ᾽ “ὕλας ὁ ξανθὸς ὕδωρ ἐπιδόρπιον οἴσων 

αὐτῷ θ᾽ Ἡρακλῆϊ καὶ ἀστεμφεῖ Τελαμῶνι, 
Ἁ 7 »᾿ ς “ ΒΝ ’ὔ ͵7 οὗ μίαν ἄμφω ἑταῖροι ἀεὶ δαίνυντο τράπεζαν, 

χάλκεον ἄγγος ἔχων. τάχα δὲ κράναν ἐνόησεν 

ἡμένῳ ἐν χώρῳ" περὶ δὲ θρύα πολλὰ πεφύκει, 40 
’ , ’ ἊΞ. 7 

κυάνεόν τε χελιδόνιον χλωρόν τ᾽ ἀδίαντον 

καὶ θάλλοντα σέλινα καὶ εἱλιτενὴς ἄγρωστις. 
ὕδατι δ᾽ ἐν μέσσῳ Νύμφαι χορὸν ἀρτίξοντο, 
Νύμφαι ἀκοίμητοι, δειναὶ θεαὶ ἀγροιώταις, 

1 σόθι ““ὉὨθτο,᾽ ΕἸ : 188 τότε 
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ΤΗΝΟΟΘΕΒΙΤΌΒ ΧΗ], το-44 

ἔπ 6 Ἰαπά, ἐμδὴ σαῖς ὑμούα νυ τ ἔθ ἴο ὑπ γυἱοῇ ΤΟ] οὰΒ 
{Π6 σγτεαὺ τηδῃ οὗ [01] νγῆο ννὰβ βοὴ οἵ {πε Πίρῃ- οΥῃ 
ΑἸοηθπδ οὗ ΜΙάδα, ἀπα ψεπῦ ἄονγη νυν Ἱἢ Η γ]85 αὖ ΠῚ5 
5ἷάθ ἴο ἐπαὺ σοοά 5η1}0 Αὐρὸ, ὄνθὴ ἴο ποὺ ὑπαὶ 
ϑρϑδαϊηρ' απργὰαζΖϑα οἴδαη ὑμπγουρὴ πα ὈΪὰ6 ΟἸΆΡΡΘΙΒ, 
τῶ ἰηΐο ῬΠαβὶβ ὈΔῪ ἃ5 ἃπ δᾶρ]θ ἰπΐο ἃ ρσγεαὺ φο]ῇ, 
ὙΠ γθαΐτευ ὑμποϑα ΟἸάρροῖβ πᾶνε βἰοοα 581], γεεῖβ βνϑὺ- 
ΠΊΟΥ. 

Απᾶ αὖ πε γτἱἰβϑίηρ οἵ ὑπς Ρ]εἰδάβ, ννμαὺ ἐἴηθ οἵ 
ἴΠ6 ννδηΐηρ βρυΐπρ ὑπὸ γουπῃρ ἰδ ἤπα ραβίῃσε 
ἰπ ὑῃθ υρ]απάβ, ὑπο ἢ ψὰβ ὑπᾶῦ ὑπαὺ ἀϊνίπε 
ἤοννον οἵ πουύο- ΟἹ Κ τνὰβ ταϊηαθα οὗ 15 νογαρίηρ,, δὰ 
ἰαἰκῖηρ βοαῦ ἰπ ὑῃ6 Αὐροβ ΠᾺ]] οαπμθ αἴεν. ἔνο 
ἀαγδ᾽ Ὀϊονίηρ οὗ ὑΠ6 δουϊηνιπα ἴο πε Ηε]]ϑρομὺ, 
πα τηδᾶθ ἤάνθη νη Ῥγοροπεϊβ αὖ πε βροὺ ψ θυ 
ἔασον 8 ὈΤοΔάθ θα δηα 5Πᾶγα Ὀγσηΐθπθα Ὀγ ὑπε 
οχρῃ οὗ ἴῃς ΟἸδηίδηβ. Βείηρ σοηα ἔουξ ἢ ἀροη τἢς 
βίταπα, 85 ΤῸΓ ὑπαὶ ΒΌΡΡΟΙ ὑμου ψεῖα τηδκίηρ ἴ᾿ 
γον ὑπννατὺ Ὀγ ὑπνγανῦ; θὰ ομ8. οοιοἢ νγα5 βγη 
ὉΠ 6 πὰ ἔον 41}, ἔου ἔμ Του πα ἴο ὑποὶν μαπαᾶ ἃ πχεδᾶον 
ὑπαὺ αν ηἰβηθα σοοά 5ἴογε οὗ 1ὐἴεν, ἀηα ἵπεπος αἰά 
οαὖ Πότ ἔαρδι γα 565 δηα [8}} Ὀεάοίγαν. 

Μοδηνγῖ]6 ἔπ6 ρο] ἀθη-Παϊγεαὰ Ηνγ]ὰ8 ννὰθ σός ἴο 
Ὀυΐηρ νγαΐει ἀρδϊηϑῦ ΒΌΡΡΟΥ ἴου Πἰθ οι Ηδύδο!οβ δπα 
ἔον τΠ6 να]αηῦ Τ᾽ 6]Ἰδμηηοι----[ν ὑῃαν ὕννο αἀϊα Ὄνϑὺ αὐ 
τοροῦμοῦ δὖ ἃ σουητήοῃ θΟΔΙ----ΘὍΠΘ ψγΠ ἢ ἃ ὈΥΔΖΘΙ ΘΥΤΘΥ. 
χε Ἰοὴρ ἢ δϑρίβεα ἃ βρυίΐηρ; ἰῇ ἃ Ποιὸ [ἰᾧ ἰᾶν, 
νΠουθαθουῦΐ ὑΠῈῚ6 ΟὙΘΥ ΤΉΔΩΥ ΠΟΙ5, 885 νγ6}} Ϊὰ6 
ϑυγ  ΠΠουν-υγοτὺ ἀπ ἔγ β ἢ ρΎΘΘῃ γι θη ΠΑ ἃ5 Ὁ] ΐ το’ 
ῬΔΥΒΙΘν δηα ἰδηρ]]ηρς ἀθοῦρταβθ. Νὸον ἴῃ Ππ6 πα ϑὺ 
οὐ ΤΠ6 νναῦϑυ ἔμ θυα νγὰβ ἃ ἄδπος οἵ ἴῃς Ν ταρ5 δἵοοῦ, 
οὗ ὕποβεὲ Νγιρβ ΠΟ, |τ6 ὕΠ6 ταῦθ, [κα ΠῸ γϑϑῦ, 
Πο56 ΝΝΥΤΩΡΗΒ ψ»ῆῸ ἃτὲ πε ἀνεδα ἀοάαάᾶθϑθθο οἵ {πε 

[59 



ΤῊΝ ΒΌΓΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 

Εὐνίκα καὶ Μαλὶς ἔαρ θ᾽ ὁρόωσα Νύχεια. 
ἤτοι ὁ κοῦρος ἐπεῖχε ποτῷ πολυχανδέα κρωσσὸν 
βάψαι ἐπειγόμενος" ταὶ δ᾽ ἐν χερὶ πᾶσαι ἔφυσαν' 
πασάων γὰρ ἔρως ἁπαλὰς φρένας ἐξεσόβησεν" 
᾿Αργείῳ ἐπὶ παιδί. κατήρυπε δ᾽ ἐς μέλαν ὕδωρ 
ς ᾿Α ἢ Ψ Ἂ 3 3 3 ἴδ᾽. 6 ᾽ δ᾽ γὴν 
ἁθρόος, ὡς ὅτε πυρσὸς ἂπ οὔὐρανου ἤρυπεν ἀστὴρ δ0 
10 ΄ 3 ῇ , δέ 53 ς 7 ἄθροος ἐν πόντῳ, ναύταις ὃὲ τις εἶπεν ἑταίροις 

ς ΄ 3 Φ Ὁ “Ὁ ᾽ Ὁ Ν 

κουφότερ᾽ ὦ παῖδες ποιεῖσθ᾽ ὅπλα' πλευστικὸς 
ωὗρος". 

Νύμφαι μὲν σφετέροις ἐπὶ γούνασι κοῦρον ἔχοισαι 
δακρυόεντ᾽ ἀγανοῖσι παρεψύχοντ᾽ ἐπέεσσιν. 

᾿Α δας δὲ ᾿ ὶ ὶ μφιτρυωνιάδας δὲ ταρασσόμενος περὶ παιὸ 
» Ν Ἁ ᾽ ζ , 

ῴχετο, Μαιωτιστὶ λαβὼν εὐκαμπέα τόξα 
ἈΠ ΨΚ ΄ ς ΥΝ 2 ᾽ ὃ ὃ ὰ ’ὔ 

καὶ ῥόπαλον, τὸ οἱ αἰὲν ἐχάνδανε δεξιτερὰ χείρ. 
Ν ν ὦ 57. Ψ ᾿, γέ 3 δὲ δὺ 

τρὶς μὲν “ὕλαν ἄῦδσεν, ὅσον βαθὺς ἤρυγε λαιμός" 
Α 3 ἸΛουνν ὁ “ ς , 3 Ν »- ὦ 

τρὶς δ᾽ ἄρ᾽ ὁ παῖς ὑπάκουσεν, ἀραιὰ δ᾽ ἵκετο φωνὰ 
Σ “ὃ Χ δὲ ΄ δὸ ϊὸὃ 

ἐξ ὕδατος, παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω. 
“ 7 3 Ε 3 7 - 

νεβροῦ φθεγξαμένας τις ἐν οὔρεσιν ὠμοφάγος λῖς 
ἐξ εὐνᾶς ἔσπευσεν ἑτοιμοτάταν ἐπὶ δαῖτα: 
Ἡρακλέης τοιοῦτος ἐν ἀτρίπτοισιν ἀκάνθαις 
παῖδα ποθῶν δεδόνητο, πολὺν δ᾽ ἐπελάμβανε χῶρον. 

, ε ͵ δ ΟΥ̓ Ψ ὝΥ " 
σχέτλιοι οἱ φίλέοντες, ἀλώμενος ὅσσ᾽ ἐμόγησεν 

" Ν ὃ ἈΠ ἙΝ ἶ ΠΝ ἤ ὕ « γε οὗ οὔρεα καὶ δρυμούς, τὰ ἄσονος ὕστερα πάντ᾽ ἧς. 
“ 7 “ ἘΝ 9 “ 

ναῦς γέμενϑ ἄρμεν᾽ ἔχοισα μετάρσιατῶν παρεόντων, 

1 ἐξεσόβησεν Φϑοοῦθ, οἵ. 2, 197 : τὴϑϑ. ἐξεφόβησεν οΥ ἄμφε- 
κάλυψεν 2. πλευστικός : ΤῊ85 8180 πνευστικός ωὗρος ΕἸ: 
ΤῊΒ5 οὖρος 8. γέμεν ἨΘΙΙΏΒΏΗ : Π55. μέν 

61 ὡς δ᾽ ὁπότ᾽ ἠϊγένειος ἀπόπροθι λῖς ἐσακούσας 
Οὐϊυθθα Ὁ ὑπθ Ῥεϑῦ τὴ8 δπᾶ ὈΥ ὕπθ 8010]. ; ἴῸΥ δϑυπάοϑυϊο 
ἰηὐγοαπούϊοη οὗἉ 51Π1}116, οἵ, 14, 39, 

τόο 

60 

θ2 

εὐ 



ΤΗΒΟΟΘΒΙΤΌΒ ΧΠΙῚ, 4--6} 

οοαμπὔνν -κ, Ἐπαπῖοα ἴο ννἱῦ ἀπ Μ4}185 ἀπά Νυομοὶᾶ 
υνἱτἢ ἐπε ϑρυϊηρ πα αγεβ. ἀπα πδβε, θη ἴδ ᾿δὰ 
Ραὺ ἴον ἰδ οἀρεοίουβ ρῥἰζοθου ἴῃ Παβῖα ἕο αἱρ ἰὖ ἴῃ, 
Ιο ! νυ οπα δοοοσαὰ ὑδδν 4}} οἰυηρ ἔαδυ ἴο Ὠ15 Δ., 
Ῥεοδῦβα ἴονα οὗ {π6 γοιπῃρ Αὐρῖνα δα Πυϊξξεγεα 41} 
ἐπεὶ ὕθηαεν Ὀγεαβδίβ. πα ἀοόν Πα β8ηὶς ἰηἴο ὑμὲ 
ὈΪΔΟΚ νγαῦευ Βαδα]οηρ, ἃ5 θη ἃ [Ἀ]Π1ὴρ βἴδυ ψ}}}]} 
βίης Βοδα]οηρ ἰπ ὑπ6 τοδί ἃ ἃ ΠΊΔΥΪΠΟΥΙ ΟΥὟ ἴο 
ἰι8 δ᾽ υἱρηηαῖθβ “Ηοἱβὺ ἄνγᾶν, τὴν ἰδᾶβ; ὑπ ὈγδθΖε 
ἔγοϑῆθπβ. ΤΠδη ἴοοῖκ ἔπ6 ΝΥρἢ5 ἔπε ψεερίηρ ἰδα 
ὉΡΟῚ ὑπεὶν Κηδ685 δπα οἰξεγεα ἢΐτη οοτηΐογὺ οὗ σϑηΐ]α 
ΒΡ6ΘΟΗ. 

Μεδηζίηθ ὑπ βδοὸὴ οὗ Αμρῃἰξζγγου ννὰθ »ἸΌΨΗ 
γόοιο ἴον {μα ἢ], ἀπ σομα ἔουἢῃ ψἢ ὑπαὶ 
θον οὗ Πὶ5 ὑπαὺ νγὰβ ὑὈεηΐ ϑογυμῃίδη-ν δα ἀπα {πὸ 
οὐαροὶ ὑπαὺ νγὰβ Ἔνϑὺ ἴῃ ὑπ6 ργὰβρ οἵ 58 τἱσῃν Παηά. 
ΤΉγσίοα οὐἱθα ἢῈ ου ΗΥ]85 ἃ5 Ἰουα 85 μἰβ ἄδὲρ ὑβγοιι]α 
σου ὈΘΙΟὴ βουπαᾶ ; ἰῃχίοθ πκαυνῖθα αἀἰα {πῸ6 οὨ]]ἃ 
τᾶ Κ6 ΔΏΒυΟΥ, δἰ θοὶδ Πῖβ νοῖσθ οδηθ ὑπΐη ποσὰ ὑῃ6 
νγαῖευ πα μα ἐμαῦ νγὰβ Βαγὰ ὈΥῪ βεϑιηθδα νΈΥῪ ΓᾺΓ ΔΎ. 
Ώδἢ ἃ ἔἴδνγῃ οὐἷαθϑ ἴῃ ἴμς6 ἢ1]15, ϑοῖὴθ γανεηΐηνσ ᾿ἰ0 
Ὑ01}} σΘρεεα ἔγοτη ᾿ἷβ ἰαΐγ ἕο σεῦ Ὠΐτη ἃ τη68] 80 τεδᾶν ; 
Δα Ἔνεη 850 ψοπὺ Ηδφυδοὶεβ ψ]α]γ ἴο ἀπα ἔτο ἀυϊα ὑῃῈ 
Ρδύῃ]655 Ὀσακθ, 8π6 οονϑυθα το ἢ ΘΟ Ύ Ὀδοδαβα 
οὗ ἢἰβ Ἰοηρίηρ ἴον. ὑπ οἰ]. Α5 Ἰονϑὺβ Κποὺ πὸ 
ΒΟ ΐηρ;, 580 6 1655 νγὰβ πε ἰο1} οὗ Ηΐβ σδηάουίηρ ΒΥ 
νγοοᾶ δηα νο]ά, δηᾶ 8}1 «}4501π᾿5 Ὀυβίηοθθο γα θυ ἃ 
Ὀγ-οηα. Απάᾶ 411 {πε ψ 16 ἐπε βῃΐρ οἴοοά ἰδοκ]ς 
δοῦν, πα 50 ἔβ δ5 τηϊρῃῦ "6, Ἰδάδι, δπᾶ {με μεῖοςϑ. 

“ΔΟΚΙ8 δἱοῦῦ ἢ: ψιῦῃ ὑΠ6 581} μοϊβύθα βαῦ ποῦ γϑῦ ὑυτηρὰ 
ὕο ὑπ ψὶμηα, οἵ, ΑἸοαθὰβ Ν. 1. 1. 16. 

τόι 

ε 



πάν, 

ΤΗΝ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ῬΟΕῚΒ 

οὐρὸν ' δ᾽ ἡμίθεοι μεσονύκτιον ἐξεκάθαιρον το 

Ἡρακλῆα μένοντες. ὃ δ᾽ ἃ πόδες ἄγον ἐχώρει 

μαινόμενος" χαλεπὸς γὰρ ἔσω θεὸς ἧπαρ ἄμυσσεν. 

οὕτω μὲν κάλλιστος “λας μακάρων ἀριθμεῖται" 

Ἡρακλέην δ᾽ ἥρωες ἐκερτόμεον λιποναύταν, 
οὕνεκεν ἠρώησε τριακοντάξυγον ᾿Αργώ" 

πεζᾷ δ᾽ εἰς Κόλχους τε καὶ ἄξενον ἵκετο Φᾶσιν. 

1 οὐρόν Εἰ, οἵ, 1|. 2. 158 : τη85 ἱστία ἃ ΘοΥΓΘούϊοη οὗ οὖρον 
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ΡΥ νι  Ρμῃ, 

ΡΟΝ, 
᾿- ο 

ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΙΙΒ ΧΠΙῚ, 7γο-76 

Ρϑϑβθα πῸ6 πὶρηΐ 8- ο] δαυΐηρ οὔ {πΠ6 σῃδῃμησὶ, νγαϊ την, 
ὍΡΟΙ Ηθυδο]65. Βαυΐ Πα δ]ὰβ ! νγὰβ τα πηΐηρ τ ΙΓ Υ- 
ΒΟΘΥΘΙ Ὠΐβ ἐδοῦ τηϊρῦ οδΥΤΎ Ὠΐτη, ἰπ ἃ ἔγθηζυ, με σα 
αϊὰ το πα 50 οὔθ ὴ]γ ὑπὸ μδαγὶ ἱΐῃ Ὠΐγη. 

ΤῊυ5. οαπηθ ἔα τεῦ Η γ]ὰ5 ἴο 6 πυιηρεγϑᾶ οὗ {με 
ΒΙεβῦ, ἀπὰ πΠ6 μϑίοεβ ἴο οἰνὰ δὖ Ηδιδο]εθ ἴῸν ἃ 
ἀαβουΐευ θεοδυβα 6 ναπάογθα δηᾷ Ἰθῖ ἐπα σοοά 510 
οὗ π6 ηϊγῦν ὑπννατῖθ. Νανουῖ 6 1655 μ6 τηδᾶς {ῃς 
ἱπῃοβρ 016 Ἰαπα οὗὁἩ ἔπε Οο]οΐδη5 δίοοῦ. 

“ς“ ΠῚ 5 Οἤδη 61] ̓" : 88 ΒοΙΊον ἴῃ ὑμ6 ϑαπὰ ἄονῃ νοι ὑῃ8 
5ῃὶΡ ψου]Ἱᾶ Ὀ6 δι ποηθᾶ, 

163 





ΧΙΝν..-..-ΤΗΕ ΤΟΝῈ ΟΕ ΟΥ̓ΝΙΘΟΑ 

ΤῊΒ ΓΟΝΕῈ ΟΕ ΟὙΝΙΒΟᾺ ἐς ἃ ἀϊαίορσιο Γ᾽ οοηιοη [ἢ{6. 

16 δοθηθ ἴδ ποίέμου ἔσυρε ποὺ διοϊϊῃ, ρογῆαρε (9. 

Τὴ 6 οπαγαοίογα, η αἰ αἰ6- σοι ηιθη, ὁπ 9 τυλοηι ἤαδ δδθη 

ογοϑϑο ἦπ ἰουθ, πιθθί ἐπ ἐΐα τοαά, ἀπά ἴπ ἐδ θηδιῖης, 

οοπυογϑαίίοη ἐδ ἰουον ἐοἰἰ5 ἐξ δίογῳ οὐ ἠΐδ φιαγτοῖ «υἱέ 

(χηΐδοα, απ ὁπα5 τοϊέδ δα ργοϑϑῖηο ἠδ ἡπίθηἑίοη 055 σοῖηρ 

“7ον α ϑοἰάϊον αὐγοαά. ΗΠ Κγἱοπα διοσοοίδ ἐμαί ἤδ δἠοιίὰ 
θηἰϊδέ ἔπ ἐδ ἀγηῖῳ ὁ Ῥίοίθηιῃ, πὰ σῖυθ5 ἐμαξ φιοπατοῖ ὦ 

“αιίογίηρ ἐθεέϊηιοπίαί, τυίοὶ δείγαψο ἐπε απ 97) ἐλ6 γἱϑῖηρ 

ροοί τυἷνο δεθἦ5 {07 γτϑοορηϊίοη αὐ σοι, 

1τός 



ΧΙΥ.- ΚΥΝΙΣΚΑΣ ΕΡΩΣ 

ΑἸΣΧΙΝΑΣ 
Χαίρειν πολλὰ τὸν ἄνδρα Θυώνιχον. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 
» » 

ἄλλα τοιαυτα 
᾽ ᾽ 

Αἰσχίνᾳ. 

ΑΙΣΧΙΝΑΣ 
͵ ὡς χρόνιος. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 
ἢ ΗΝ τς ὙΠ Χ 

χρόνιος" τί δέ τοι τὸ μέλημα; 

ΑἸΣΧΙΝΑΣ ῤ 
» « “ , 

πράσσομες οὐχ ὡς λῷστα Θυώνιχε. 

ΘΥΏΝΙΧΟΣ 
ἀν Μόνος , 

ταῦτ ἄρα λεπτος, 
5 , ᾿ : 5. Ὁ , Δ πὰ ΐ χὠ μύσταξ πολὺς οὗτος, ἀὐσταλέοι δὲ κίκιννοι. 

τοιοῦτος πρώαν τις ἀφίκετο ΠΤυθαγορικτάς, 
ὠχρὸς κἀνυπόδητος" ᾿Αθηναῖος δ᾽ ἔφατ᾽ ἦμεν. 

ΑἸΣΧΙΝΑΣ 
ἤρατο μὰν καὶ τῆνος; 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 
ΨΟΝ “ . Δ »} ἥν ἐμὶν δοκεῖ, ὀπτῶ ἀλεύρω. 

ΑΙΣΧΙΝΑΣ 
’ὔ ᾽ 7 Δ᾽ ΓΝ ΡΝ Ν ΝΞ ’ὔ ,ὕὔ 

παΐίσδεις ὠγάθ᾽ ἔχων" ἐμὲ δ᾽ ἁ χαρίεσσα Κυνίσκα 
ὑβρίσδει λασῶ δὲ μανείς ποκα, θρὶξ ἀνὰ 

μέσσον. 

τ66 



ἘἮ ΑΙ ΦΕΥ͂ ᾿ ΡΒ ΈΕΝΥ ὐϑνδλυνω. 

ΧΙΝ.--ΤῊΗῈ ΓΤΟΝῈ ΟΕ ΟΥ̓́ΝΙΒΟΑ 

ΔΕΒΟΗΙΝΑΒ 
Α νεῆὺ οοοά ἀἀγ ἴο τηδβίθυ “Πγοη οἰ 15. 

ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 

Το Αδϑοξβίηδβ Π6 δ ῃ:16. 

ΑΕΒΟΗΙΝΑΒ 
ΥΥῈΕΙ] τοὶ ! 

ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 
Υ 6] τοὺ 1Ὁ 15; μαὺ ννῆαῦ 4«1}58 γὲ ὃ 

ΑΕΒΟΗΙΝΑᾺΘ 
Γλιοκ᾿ 5 γᾶν 5 ποῦ Ὧν νὰν, ΤΟΙ ΟΠ 5. 

ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 
Αἢ! {παῖ 5 ἴον ἢν ὑπουτὐ 50 ἰθαη πα {πὸ Βαὶν ο᾽ 

την Πρ 580 Ἰδηῖκ, δπα ὑῃν Ἰονε-]οο Κ8 4}}-[ο- θθυπο "θα. 
Του τὐ κὸ ομα οὗ γον ΡΥ ΠΑρΡΌΓΘ ΠμοΥΒ ὑῃδὺ οϑη8 
Ὁ οΥοΥ ἀδν, ρδ]6-ἰἀορα δμα πονοὺ ἃ 5ιοβ. ο᾽ 8 ἰοοῦ; 
Πα 116 ἔγτοσὴ Αἰμθηβ, μα βϑαϊᾷ. 

ΑΕΒΟΗΙΝΑΒ 
Απμαᾶ νὰβ με, ἴοο, ἰπ Ιονε ἢ 

ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 
ΑΥρ, τη ΥΥ, 85 Π6--ὙἼ0ἢ ἃ αἰ5ἢ. οὐ ρουυϊάρθ. 

ΛΕΒΟΗΙΝΑΒ 
ΤΒουῦ ΡῈ νεῖ δὺ ἔῃγ αυἱρ8, σοοα ἰδὰ. 1 πα 

᾿εἶ5 ὑη6 ργεῦυ Ογηΐϑοα, ἀμ 5Π6᾽5 ρ]αγίπρ ὕΠ6 1446. 
Απα 1 ἀουθὺ ᾿εἴ5 θαΐ ἃ Παίν᾽ 5- Ὀὑγθδαΐῃ Ὀευνιχὺ μὴ6 δα 
ἃ τηϑ δ. ' 

16] 



ΤΗΝ ΒύΌΓΟΠΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 

τοιοῦτος μὲν ἀεὶ τὺ φίλ᾽ Αἰσχίνα, ἁσυχᾷ'" ὀξύς, 10. 
πάντ᾽ ἐθέλων κατὰ καιρόν ὅμως δ᾽ εἶπον, τί τὸ 

καινόν; 
ΑἸΙΣΧΙΝΑΣ 

᾿Ὡργεῖος κἠγὼν καὶ ὁ Θεσσαλὸς ἱπποδιώκτας 
ἾΑγις 3 καὶ Κλεύνικος ἐπίνομες ὁ στρατιώτας 
ἐν χώρῳ παρ᾽ ἐμίν. δύο μὲν κατέκοψα νεοσσὼς 

7 ’ὔ “ 3 “ ᾿ ’ 3 Ὁ θηλάξοντά τε χοῖρον, ἀνῷξα δὲ Βίβλενον αὐτοῖς 
εὐώδη, τετόρων ἐτέων, σχεδὸν ὡς ἀπὸ λανῶ᾽ 
βολβοτίνα,Σ κοχλίας ἐξᾳρέθη. ἧς πότος ἁδύς. 

“ Ν “-} Μ . 5. -" Υ͂ 

ἤδη δὲ προϊόντος, ἔδοξ᾽ ἐπιχεῖσθαι ἄκρατον 
ϑ » 3 Ψ ἔδ , ο }] “- ὧτινος ἤθελ᾽ ἕκαστος" ἔδει μόνον ὧτινος εἰπεῖν. 
ἄμμες μὲν φωνεῦντες ἐπίνομες, ὡς ἐδέδοκτο" 90 

δ᾽ οὐδὲν παρεόντος ἐμεῦ. τίν᾽ ἔχειν με δοκεῖς 
νῶν; 

“οὐ φθεγξῇ ; λύκον εἶδες ;᾿ ἔπαιξέ τις. “ὡς σοφός᾽ 
εἶπε, 

5» ,..δ 5«᾿ » Ζ ΟΣ σεις, γι νὰ ᾿Ν ΝΥ ́ 
κηφῶπτ“" εὐμαρέως κεν ἄπ αὑτᾶς καὶ λύχνον 

ἅψας. 
ἔστι Λύκος, Λύκος ἐστί, Λάβα τῶ γείτονος υἱός, 

» ͵ ᾿Υ̓ , “Ὁ ᾿ Ν 3 

εὐμάκης, ἁπαλός, πολλοῖς δοκέων καλὸς ἦμεν" 
τούτω τὸν κλύμενον κατετάκετο τῆνον ἔρωτα. 
χἀμῖν τοῦτο δι᾽ ὠτὸς ἔγεντό ποχ᾽ ἁσυχᾷ οὕτως' 
οὐ μὰν ἐξήταξα μάταν εἰς ἄνδρα γενειῶν. 

ἤδη δ᾽ ὧν πόσιος τοὺ ᾿ τέσσαρες ἐν βάθει ἢ ἦμες, 
χὠ Λαρισαῖος " τὸν ἐμὸν λύκον᾽ δεν ἀπ᾽ ἀρχᾶς, 30 

1 ἁσυχᾷ δὰ 2 ποχ᾽ ἁσυχᾷ οὕτως : οἵ. ΜΘοη. ἤτον. 920. 
2 ΤΑἌγις ὙΝῚ : τὴ85 ἾΑπις 8 βολβοτίνα Ἐϊ: οἵ. Αὐῃθῃ. 8186 
ὙΏΘΓΘ βολβοτίνη 15. ομδηροά Όγ ραϊύουβ ο βολβιτίνη : Τὴ585 
βολβός τις ἴτοτη βολβόν τινα 4 κἠφᾶπτί(ο) 800] : Τη85 κῆἤφατ᾽ 
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ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 
δι, {πα ̓ 5 Ἔν ΕΣ τὴν ΑΘϑομῖπδβ; βουηθίῃίπσ' ΠαβΌ 6. 

ὑπᾶπ τηϊσῃῦ ΡῈ; Ψ]1 Πᾶνε 8ἃ}} ΠῖβΒ οὐὴ ψᾶγ. Βαυΐ 
ΘΟΙΏ6, Ὑγ αὐ ἰ5 Ὁ Ὁ 

ΑἈΕΒΟΗΙΝΑΒ 

Τεύτα ννὰϑ ὕΠ6 Αὐρῖνα 8πα 1 δηᾶ Αρὶβ ὅπ Ἰοοκδυ 
ουῦ οὐ ΤΊιοϑϑαὶγ, δηα (Ἰδαπίουβ ὕΠ6 τηδη-αῦ- ΔΥΤΩ 8 
Δ- αὐ πκίηρ' αὖ ΤΥ ἴδῃ. [ἃ Κι]δα ἃ ρᾶὶγ οὗ ρυ]]εἴϑ, 
Ἰοοῖκ γοὺ, δἃπᾶ ἃ βυοκίῃηρ-Ὀὶρ, δπὰ Ὀτοδοῃθα δα ἃ 
Βορβῃθδα οἵ ΒΡ] π6 ἔπε δηα ἔταρτδηῦ--- Ὁ Ὸ γΘδΥ5 ἴῃ 
ὉΠ6 οδϑβὶς, τηϑῦς γοῦ, ἃπα γεὺ, ψἤθσα πονν 5 βαβῦ, ἃ5 
ϑοοα 8ἃ5 πενν--ὴᾶ οὐ ὅπΠ6 Ὀοδγὰ ἃ ουαὐ]εῇβῃ δπα 
ΘΟ Κ]65 ἴο Ροοῦ ; ΤΑ}, ἃ 101} Ὀοαυΐ. 

Τοῦ νὰ νϑηΐ, ἃηα ψ θη ὑπῖπρθ χοᾶ ὙΑΥΤΉΘΥ 
᾿ὕνγαβ ἀρυθεα να βῃοι]α ἰοαβϑὺ Ἔνθ Ὺ τϑη Ἠΐβ ἔϑπου ; 
ΟὨΪγ να 5ῃου]α σῖνε ὑΠ6 ἤᾶῖηθ.0 Βυῦ ψΏΘη γγα οδπηα 
ἴο ἀτίηϊκ, [Π6 ὑσοποῃ που] ποῦ ᾿θαρ ἴο ἔπε Ῥοπᾷ {{κῈ 
Π6 ταϑὺ οἵ 8, ἔῸΓ 41} 1 νγὰβ ἔπεσ. Ηον, ὑπῖπῖ γου, 
ΓΠΚεα οἵ ὑμβαῦ Ρ “ὙΠῸ θὲ τυτη ὃ βαγϑ 9η6, ΔΠ4 ἱπ΄᾿ 
͵εβι, “Ηεϑβδὺ τηοὺ ἃ ψ ν᾿ “0 νε]] βαϊὰ " οὐΐθϑ 58Π6, 
Δ Πα {8115 ἃ- ὉΠ 5 Πΐπρ' |κ6 ἤγα ; Γοσὰ ! γοὺ τϊρηῦ Πᾶνα 
1ὸ ἃ οδπα]6 δὖ δῖ ἴδοβ. Οπο ὕο1ῇ ὕπϑγα 15, ἸΙοοῖὶς γοι, 
τηδδίθυ ΟἹ ὑπῈ βοὸπ οὗ πεῖρῇθουν [θ85, οπ6 οὗ γοιγ 
18}1] δηα 5166 βοχῦ, ἰῇ βοιὴβ [018 εγ8ϑ8 ἃ ΡΙΌΡΕΘΙ τηδῃ. 
Ἴνναβ ἢ 886 τηδᾶβ 50 ὕτᾶνβ ἃ βῆον οἵ ρἰπίηρ ἴον οαὐ 
ο᾽ Ιονγθβ. Απα [᾿ ἃ πὰ νψἱπᾶ οὗ ἴοο, τηϊπα γου, ΒΟ] νυ, 
Βοιθῃον, δα 850-ἴο-5ρϑαῖ ; θυΐ ποτ !  πανοὺ γαϊβϑά 
ἸΠΘΌΪΤΥ ΤῸ 411 τὴν Ὀβαγα᾿ 5 80 ἸΙοῃρ. 

Βε ὑπαῦ 85 1 τηᾶύ, να ἴουν σοοα τ8η ψετα ψῈ6]] ἴῃ, 
θη Πα οὗ [ἀγῖϑϑα, κα ὕΠ6 τ ἰβοῃίθ ἢθ ννδβ, ἔ6]} 

“«Ἡδϑεῦύ τηϑῦ ἃ νγοῸ ]} 1 ὑπ96 βἰσῃῦ οὗ 8 οΟ] ἢ νγδβ βαϊὰ ργόονθυὺ- 
18}}1ν ὕο τη }κ6 ἃ τηϑὴ ἀυτηρ. 
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ΤῊΝ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕΊΒ 
: 

Θεσσαλικὸν τι μέλισμα, κακαὶ φρένες" ἃ δὲ 
Κυνίασκα 

ἔκλαεν ἐξαπίνας θαλερώτερον ἢ παρὰ ματρὶ 
παρθένος ἑξαέτης κόλπω ἐπιθυμήσασα. 
τῶμος ἐγών, τὸν ἴσαις τὺ Θυώνιχε, πὺξ ἐπὶ κόρρας 
ἤλασα, κἄλλαν αὖθις. ἀνειρύσσασα δὲ πέπλως 
ἔξω ἀπῴχετο θᾶσσον' “ἐμὸν κακόν, οὔ τοι ἀρέσκω; 
ΝΥ, 7 ς ἢ Ε 5. κα 

ἄλλος τοι γλυκίων ὑποκόλπιος; ἄλλον ἰοῖσα 
θάλπε φίλον. τήνῳ τεὰ ῖ δάκρυα μᾶλα ῥέοντι. 

ω '“ μάστακα δοῖσα 3 τέκνοισιν ὑπωροφίοισι χελιδὼν 
ἄψορρον ταχινὰ πέτεται βίον ἄλλον ἀγείρειν' 40 
ὠκυτέρα μαλακᾶς ἀπὸ δίφρακος ἔδραμε τήνα 
» Ἁ ΟΝ ᾽ὔ Ν , μ ἰθὺ δι᾿ ἀμφιθύρω καὶ δικλίδος, ἃ πόδες ἄγον" 
εὖ θ ΄ ΄ «Ὁ» Χ “ 8 58 αἷνος θην λέγεταί τις “ ἔβα καὶ ταῦρος 8 ἀν᾽ ὕλαν. 

2 ὃ 4 Ἁ δ . , ᾿ δ᾽ 5 7 Ν δὲ δέ ᾽ εἰκάδι" 4 ταὶ δ᾽ ὀκτώ, ταὶ δ᾽ ἐννέᾳ, ταὶ δὲ δέκ 
ἄλλαι, 

,ὕ ον τ τις Ὁ ὩΣ ρον σάμερον ἑνδεκάτα: ποτίθες δέκα, καὶ δύο" μῆνες, 
3 Ἰαεες ἐλώρς τῆς 7 λον δο δι Χ ς ἐξ ὦ ἀπ᾿ ἀλλάλων: οὐδ᾽ εἰ Θρᾳκιστὶ κέκαρμαι, 
οἶδε. Λύκος νῦν πάντα, Λύκῳ καὶ νυκτὸς ἀνῷκται" 
ἄμμες δ᾽ οὔτε λόγω τινὸς ἄξιοι οὔτ᾽ ἀριθμητοί, 
δύστηνοι Μεγαρῆες ἀτιμοτάτῃ ἐνὶ μοίρῃ. 
κεὶ μὲν ἀποστέρξαιμι, τὰ πάντα κεν εἰς δέον 

ἕρποι. δ0 

1 χεὰ ΑὮΓΘΩΒ: ΠΙ55 τά Οὐ τὰ σά μᾶλα οἵ, Μεφαγα δ 
3 δοῖσα ὥ6Π0)] : τη88 δ᾽ οἷα 3 ἔβα καὶ ταῦρος ΒΟ Τ1858 δηᾶ 
ΞΟΠΟΙ : ΟὔΠΘΥΒ ἔβακεν ταῦρος ΟΥ ἔβα κένταυρος 4 εἰκάδι ἘἸ : 
85 εἴκατι ὅ δέκα καὶ δύο Τὶ : Υη85 δύο καὶ δέκα ΟΥ̓ δύο καὶ 
δύο ([0]]οννῖπρ ὑμ6 οονυιρύϊοῃ εἴκατι δον 6) : νυ δἢ π6 Ῥαδϑαρθ 
οὗ, ΑΥὐ. ΔΥμῦ. 1116. 
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δ-ϑἰησίηρ' ἃ ΓΘ 558}18:) οαΐοῃ θθοϊπηΐηρ “ ΜΥ ἔπϊεπα ὑπ6 
γγοΙ δ᾽; ψπεγθαροη Ογηίΐβοα Ὀυγϑὺβ ουὖ ἃ- νϑαρίηρ' δηᾶ 
8- 1 ]ΠἸπρ ΠΠ|ς6 ἃ 5’χ- υθδυ-ο]4 τηδί θη ἴῃ νναπὺ οὗ ἃ Ἰὰρ. 
ΤΠοη.---σοῦ Κηονν τη6, ΓΗ γοπίοἢτι5,---] ῸΡ δηα εἰ πμδα 
ΔΙ ἃ οἱουΐ οὐ ὑΠ6 δϑὺ, δηα ἃραὶπ ἃ οἱουῦ. Ὁ Ππογθαὶ 
5η6 οαἴοπεα ἊΡ ΠΕῚ βκιυβ ἀπ νγὰβ φΡὍπ6 ἴῃ ἃ ὑνίηκ. 
ΚΑμ 1 ποὺ σοοα ΘΠΟΌΡὮ, τὴν ϑυνεεὺ τηϊβοῃϊοῦ Ηδοὶ 
Ἔν ΟΙ ἃ θεῦζαν ἰῃ ΠΥ 1ὰΡ ἢ Ἃὐο ἴο, ῥδοῖ, ἀπά θὲ οἱ ρ- 
Ρίπρ ἀποῖμθυ. ΥὙοπ᾿β 6 ἔμπου ψεαρ᾽ δῦ ἄρρ]65. ονϑι. 
Νον ἃ βύϑ]]οΥν, τηϑυῖς γοι, ὑπαὺ Ὀγϊη σοῦ Ποὺ γουηρ 
εανθ5- αὐ 6 116 γ5 {πεῖν ρὰρΡ, σῖνοϑ ἃ πα ἰδ ΡὍη6 ἀρσδΐῃ ἴο 
σοῦ ΠΟΙ ΥΠΟΥῈ6 ; 850 αἸΠ]ΟΚΙΥ ὑπαῦ ρίθοα υνὰβ ΠΡ ἔγομ ΠΟΥ 
οὐβῃϊοπβ δηὰ οἱ ἐπγοιρ ἄοου- Ὀ]8ο6 πα ἐΠγΟῸΡἢ 
ἄοον, πουγβοανοι Ποὺ ἔδαῦ νγου]α οᾶυτν ΠαΥ. ΑΥγρ, ᾿ἐϊ5 
8) ΟΪα βἴουυ πον ὑπΠ6 ὈᾺ}} ψψεηῦ ὑπγοὰρὴ ὑΠ6 πννοοά. 

Ἐμδῦ τὴβ 566, ᾿ὕνγαβ ὑπ ὑνθηιθὶ οὐ ἐπε τηοηξῇ. 
Ἑλρηῦ, πίπθ, ἔθη; ἰο-ἀαγβ πΠ6 εἰθνθηΐῃ. Ὑουΐνε 
οηἱν ἴο δα α ἴδῃ ἄδυβ δηαᾶ ᾿ἔνν}}} μῈ ὄννο τηοηΐῃβ βἰποα 
γγ6 ρῬαυίβα ; ἀπᾶ 1 τᾶν θ6 ΤΥ δοϊδη-οΥορρ δα ἔον διρῇῃς 
5Π6 Κπονβ. ἈΑὮ ! ᾿115 4}} γ᾽] πονδᾶάδυβ ; 01 Βαῖῃ 
{Ππ6. ἀοον ᾿ἰοῦ ὀρθὴ ἔου Ὠΐτη οὐ πἰρηὐθ; ἃ5. Ὁ} τη6, 
Τ ξουβοοίῃ διὴ αἰζορείμον θεϑάθ {πες γεοκοηίΐηρ, πὸ 
Πγ ΒΘ 8 016 Μαραγνα, ἰαϑὺ 1 {Π6. 1158. ΤῚΒ ἔσθ, 16 1 
νου Ἱα θὰῦ ἴακα τὴν ἰονα οὔ ὑῃ6 θῆοῃ, 411] νου] 
50 ψγὲ]}1. Βιυῦ «αἰδοῖ ! ον οδη ἐπᾶὺ "ΡῈ ὙΏδη 

“ Αἀᾷ ὕθῃ ἄδυβ πὰ Ὅν} θ6 ὕψγο τηομῦῃ5 ἢ : ὑ86 πιθϑηΐηρ 
15. “ἴπ δηοῦμου ὑγϑοὶς ἰῦ ν}1}1 θ6 ὑμ6 200} οὗ ὑμ6 ποχῦ τποηΐῃ θυ 
οὔθ᾽ ; ὕθῃ 1β ἃ ΓΟὺυ Πα ΠΌΘΟΥ, ἴου ἴῃ ασὐθθοθ ὑπ 6 ὑυ  ῖκθ 76 Γ6 
οἵ ὕθῃ ἄδγϑ, οἷ. σχεδόν 10. 12, 'ΤῊΘ οδἤοιιβθ ὕοοϊκ ῬΙδοθ, βΒ8 07, οῃ 
ὑπ 20. ΑΡ.} ; ἴῃ δοῦπον ὁ ν οὶ. ̓  1 ψ 11} θ6 ὑμθ Φθύῃ 98η6. 
““ΤΒγδοδη-οὐορραα ἢ; οὗ. 1. 4: ὑμ6 Τηγδοῖδη ὈΔΡΌΔΥΪδη5 
ὙΌΥΘ ὑμῖν Παῖν ἰοηρ. “Μδορανα᾽" : ὕὉπ9 Μροραυδηβ, ὌΡΟΗ 
ΔΒ ΚΙηρ ὑῃ6. ΟΥ̓δοΪ6 ὙγΒοὴ γὰ8 ὑπ ἢπϑϑῦ ρϑορὶβ ἴῃ ΟὝθθοο, 
γγΟΡ 6 ὑο]ὰ ὑμαὺ ΤὭγϑοθ μα ἢηθ ποῦβθβ, δραγῦαω ἢπ8 ὑγοπιθῃ, 
δια ϑυταουβθ ἤπη6 τηθή, Ὀὰὺ ΑΥροβ βανραββθα ὑῃμθηὶ 811; δηᾶ 
8.8 ἴον Μοραγϑ, 58:6 νγὰβ ουὖὺ οὗ ὑ16 τϑοϊζοῃίηρ, δ] ὑορϑύμου. 

171 



ΤῊΝ ΒυΘΟΙΙΟ ΡΟΕΊΘΞ 

νῦν δὲ πόθεν; μῦς, φαντὶ, Θυώνιχε, γεύμεθα 
πίσσας. 

“ Ν ΄ ) ᾿] ἊΣ 7 » χῶτι τὸ φάρμακον ἐστιν ἀμηχανέοντος ἔρωτος, 
οὐκ οἶδα. πλὰν Σῖμος ὁ τᾶς ἐπιχάλκω ἐρασθεὶς 
ἐκπλεύσας ὑγιὴς ἐπανῆνθ᾽, ἐμὸς ἁλικιώτας. 
πλευσοῦμαι κὐἠγὼν διαπόντιος: οὔτε κάκιστος 

“ὋὉᾳ) ξ΄ 

οὔτε πρᾶτος ἴσως, ὁμαλὸς δέ τις ὁ στρατιώτας. 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 
» εἿ “Ὁ Ν “ ῇ " Α » Γ᾿ ὦφελε μὲν χωρεῖν κατὰ νῶν τεόν, ὧν ἐπεθύμεις 
Αἰσχίνα. εἰ δ᾽ οὕτως ἄρα τοι δοκεῖ ὅ στ᾿ ἀποδαμεῖν, 
μισθοδότας ΤΠτολεμαῖος ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος. 

ΑἸΣΧΙΝΑΣ 
τἄλλα δ᾽ ἀνὴρ ποῖός τις ἐλευθέρῳ οἷος ἄριστος; 60 

ΘΥΩΝΙΧΟΣ 
᾽ ΄ ἕξ 3 3 ΝΜ ς ᾿ 

εὐγνώμων, φιλόμουσος, ἐρωτικός, εἰς ἄκρον ἁδύς, 
Ε] ζω εἰδὼς τὸν φιλέοντα, τὸν οὐ φιλέοντ᾽ ἔτι μᾶλλον, 

πολλοῖς πολλὰ διδούς, αἰτεύμενος οὐκ ἀνανεύων, 
οἷα χρὴ βασιλῆ᾽" αἰτεῖν δὲ δεῖ οὐκ ἐπὶ παντὶ 
Αἰσχίνα. ὥστ᾽ εἴ τοι κατὰ δεξιὸν ὦμον ἀρέσκει 
λῶπος ἄκρον περονᾶσθαι, ἐπ᾿ ἀμφοτέροις δὲ 

βεβακὼς 
ὩΣ να ῃ ΕἸ ᾽ ͵ 

τολμασεῖς ἐπιόντα μένειν θρασὺν ἀσπιδιώταν, ἔ : 
ᾧ τάχος εἰς Αἴγυπτον. ἀπὸ κροτάφων πελόμεσθα 

Ν ’ 

πάντες γηραλέοι, καὶ ἐπισχερὼ ἐς γένυν ἕρπει 
Ἁ “Ὁ 

λευκαίνων ὁ χρόνος" ποιεῖν τι δεῖ, ἃς γόνυ χλωρόν. 10 
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τηο86. ἰαϑίθϑ ρἰύοῃ, ΤἬγοπίο5----; ἃπα νη δῦ ΤΔΥῪ 
θὲ ὑπ6 πιδαϊοίπα ἴον ἃ ἰΙονα ὑμϑυεβ πὸ σούϊπρ ἄνγᾶῦ 
ἔγοσ, ᾿ξαϊ "ἢ, 1 Κπονν ποῦ---ϑανα ὑπαὺ ϑίσηιβ ὑμδὺ {6]] ἴῃ 
ἴονε, ἃ5 {Π6 βαγίῃρ 15, στ Μιβῦγεθβ Βυαββθουπα δηα 
νγεηΐ ονοῖϑθαβ, ἢ6 οδὴθ Ππουηθ ὑγΠ0]6 ; ἃ τηϑδῖα οἵ ῃλΐη6 
ἢς νγᾶϑβ. ϑίρροβα [1 οὐὔοββ ὑΠ6 νναΐει, πὸ Πῖμη ; γοῦν 
90] 1615 116, 8 ᾿[15 ποῦ τῆδυθε οὐ ὑμε Πὶρῃεβὶ, 80 ἰβ 1ὖ 
οοὺ οὐ {πε Ἰονγεϑῦ, θῦ {15 δ΄ ἢ ἃ8 σοοα 885 ἃπούῃϑ. 

ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 
Ι νου ἱπάδεαά ἰῃν ἀδϑίτα μδά σὰ ϑιηοοίῃ, 

Αββοβίηδβ. Βαΐ ᾿ξ 58οὸ θῈ ἴῃ γ τηϊπα 15 τηϑθ ἃρ ἴο ρ5Ὃ 
ν νγὰγϑ δγοδά, [1] εδ᾽δπ [611 πθ66 ὑπ6 Ῥεβὺ ρᾶυ- 
μου ἃ γα πη οδπ να; Κίηρ Ῥίο]θτηυ. 

ΔΕΒΟΗΙΝΑΒ 
Απμα νδῦ βοτὺ οἵ τηδῃ, ὑγδΥ, 18 ὑ8158 ὑμαῦ 15. ἔπ6 Ὀεϑὶ 

ἃ ἔγαϑηδη δὴ ἢᾶν ὃ 
ΤΗΥΟΝΙΟΗῦΒ 

Α Κιπα ρϑαιῦ, ἃ τηδῃ οὗ ραγΐβ, ἃ ὑτπ6 σα)]δαπὺ, πὰ 
1Π6 ἴορ οὐ σοοά- ον Βῃϊρ ; πον νν6}} {Π6 οοϊοαν οἵ 
ἃ {6 Πα, δηα 50}}} θϑύϊζου. ὑῃ6 Ἰοοκ οὗ «Α ἔοα; κα ἃ 
ὕγι6 Κίηρ,, οἵνεβ ἔν ἀπα ψὶάθ δ ηΠα βαὺ5 ΠΟ τϑ ΠΔΥ͂ 
ΑΙ θοἰδ 18 ὑτιιθ ομα βῃουα ποὺ Ὀ6 ἴῸ ὄἜνεὺ δϑκίηρ 
ἴτηβ, Αθβοῃῖπαβ. (η ηιοοῖ:- πογοῖο δἰγαΐη) 8.0. Ὧῃ ὑπο 
Ὀε᾽ βὲ τη δα ἴο οΪ880 ὑπ νγαυυ ον 5 οἱοαὶς αθουῦ ὑΠε6, 
δια Ἰδ6ρ5 βία ἴο ἀθίάθ ἐπ6 οπβεῦ οἵ με Παγαὰγ ἔοε- 
τηδῃ, ἴο Ερσγρῦ νι ἴπΠ66. Τὸ Ἰυᾶραε ὈγΥ οὖν ποάα]68 
ὙγΕΎῪΘ 4}} νναχίῃρ' ο]4, ἀπα οΪα ΤῚΠ6 ΘΟΥΏ68 τ. οΥἹΖΖ 
᾿ἴπ6 Ὀγ ᾿ἴπὸ ἄονπ {πΠ6 οἤβοῖ. Κα τουδῦ ἔαϊπ ΡῈ ὑρ 
δα ἀοίηρ ὙγὨ1]16 ὑπο θ᾽ 5 5880 ἴῃ οὐ ]6 95. 

“ὙΨΏΘΗ τηοῦβ8 ὑδδύθϑ ρἱύοι " : ὑμ8 πιοιβα ὑμδῦ 611 ᾿Ἰπῦο ὉΠ68 
οδ]άτοῃ οὗ ρἱῦοῃ νγῶβ ργονθυθῖδὶ οἵ ὕμποβ ψο Ππα ὑμπϑιηβοῖνϑβ 
ἴῃ ΑἸ ΒΠ οὐ] 0165 ὑΒυοαρὴ ὑπο ὶν οὐσῃὶ [Ο]]ν. “ΜΙ ΒΓδβ8- 
θουπα" ; οομὐθΡΟΓΑΥῪ 5Ιϑὴρ ἴον ὕΠ6 50] 1615 5161, 
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ΧΥ.--ΤῊΒ ΜΨΟΜΕΝ ΑἹ ΤῊΝ ΑὉΟΝΙ5- 

ΕΕΒΤΙΝΑΙ, 

ΤῊ 806η6 ΟΓ᾽ ἰδὶδ ηιΐηιε 5 Αἰεχαμάγία, απ ἠδ οὐδοῦ 

οἠαγαοίεγα αὐγὰ ὥσο ζεἰἰοτυ-οοτηἰγψτυοηιῖθη ὁ ἐδ «μέλον. 

αογρο, ραψῶισ α γιογηῖης οαἰΐ, ἤπάς Ῥγακχίποα, τοι ἤδν 

ἐγυο-μ6αγ-οἰά οἰκία, διρογμιέοηαϊης ἐδα δριηηῖην ὁ ἦθν 

γιααδ, απὸ αδὴδ ἤδὺ ἰο σοηιθ το ἤδνὺ ἐἰο ἐδθ Μ᾽ είυαί 

9. Δ4αἀοπῖς αἱ ἐπε ραΐαοε 9.[,[} Ῥιοίομιῳ 1]. Ῥνααΐποα 

γιαῖΐθα δοηῖα εἰθηιμ}, διέ αὐ ἰαδέ τυαδῆδε απαὰὶ ἀγό5865 ἀπε 

δαἰέο5 ἐογέζ τοϊέϊι 6 Υ υἱδέέογν απὰ ἐξιοὶν ἔγυο πιαϊάδ. 5 Α 76» 

δἰ ποοιμέογς ἴηι ἐξα ογονυαιοα οἰγϑείδ, ἐμθῳ μέθυ ἐἦδ 

ραίαοο, πὰ 8οὺη ἀἤέεγ, ἐΐδ ῥεῖα ἀοηπὰ δορίης ἰδὲ 

1)ιγρε---ὐλοῖ ἐδ γϑαϊίψ ἃ τυθεαϊηρ-δοὴσ οοπέαϊηδηιρ ὦ 

Τογεοαϑὲ 9ΓΡ᾽ α αϊγρε---τὐῖα ὧἡ αὐάγοδ5 ἰο ἰδ ὑγίαο 

4ρ᾿νοάϊέε απὰ ἃ γϑξεγθηοα ἰο ἐΐ6 ἀοἰβοαίίοη ὁ ἐΐθ φιιθθη 

96 Ῥιοίομιῳ 1. Τῆς δοηρ ἰοδογῖδος ἐΐ6 δοθηθ---ἰἶ οὔξδν- 

ἴηρ5 αϊδρίαψοά αδοιέ ἐδ γιαγγίαρο- οι, ἐδ ἔγνο οαπορὶδς 

ΟΓ βγεθημθνῦῳ αὗουο ἰΐ, ἐἤ6 ὑοαἀφίοαα τυἱέϊι ἐΐ5 γοργοδομέαίϊοι 

οΓ ἐλε ἤαρε 9. Οαηψηιθάο, ἐλ οουογίοί5. τυδδοῖ δηλῦγαρ 

ἐμ οὔριος 9 Δἀοηπὶς απὰ Α4ρἠγοάϊέο, ἐδ ἴηιαρσο ὁ ἐδὲ 

λοΐῳ ὀγίασρτοοηι ἀἰριδοὶ ζ΄.- πὰ ὁηάς τυϊέν ἀπ απ ϊοϊραίϊοη 

97 ἐλε ομοναὶ ἀἶγβε ἰο δ ϑιθὶβὶ ὁπ ἐμ6 φιογγοῖν αὐ ἐλ 

Μιαιογαὶ 9 Δ ἀονιὶδ. Ὁ 
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ΧΥ.-- ΣΥΡΑΚΟΣΙΑΙ Η ΑΔΩΝΙΑΖΟΥ͂ΣΑΙ 

ΓΟΡΓῺ 
Ἔνδοι Πραξινόα; 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
Ποργοῖ φίλα, ὡς χρόνῳ" ἔνδοι. 

θαῦμ᾽ ὅτι καὶ νῦν ἦνθες. ὅρη δίφρον Εὐνόα αὐτᾷ. 
ἔμβαλε καὶ ποτίκρανον. 

ΓΟΡΓῺΩ 

ἔχει κάλλιστα. 
ΠΡΑΞΊΙΝΟΑ 

καθίζευ. 
ΓΟΡΓΩ 

ὦ τᾶς ἀλεμάτω ' ψυχᾶς: μόλις ὄμμιν ἐσώθην, 
Πραξινόα, πολλῶ Ἂς ὄχλω, πολλῶν δὲ τεθρίπ- 

πων" 
παντᾷ κρηπῖδες, παντᾷ χλαμυδηφόροι ἄνδρες: 
ἁ δ᾽ ὁδὸς ἄ ἄτρυτος" τὺ δ᾽ ἑκαστάτω ὡς ἐναποικεῖς". 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
ταῦθ᾽ ὁ πάραρος τῆνος: ἐπ᾽ ἔσχατα γᾶς ἔλαβ᾽ 

ἐνθὼν 
ἰλεόν, οὐκ οἴκησιν, ὅπως μὴ γείτονες ὦὧμες 
ἀλλάλαις, ποτ᾽ ἔριν, φθονερὸν κακόν, αἰὲν ὁμοῖος. 

ἱ ἀλεμάτω ΘύθΡΘὨΙΒ : 155 ἀδεμάτω (5ο᾽ Οτορ. Οον.), ἀδει- 
μά(νγτου, ἀδαμά(νγ)του 2 ἑκαστάτω ἁ ὡς ἐναποικεῖς Ἐὶ, οἵ, 1. 45 
τυτθὺν ὅσσον ἄπωθεν πὰ ὡς “γΏΘΓΘ᾽ 1, 18; πη89 ἑκαστέρω 
(ἑκαστοτέρω) ἔμ᾽ ἀποικεῖς 
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- ΤῊ Ὁ ΦΥ ΨΎΤΥΓΑΨΙ, 

ΧΥ.--ΤῊἙ ΝΟΜΕΝ ΑΤ ΤΗΝ ΑΠΟΝΙϑ.- 

ΕΕΒΤΙΝΑΙ, 

Θ0860 (νοἱέξ ἀν πιαϊὰ Επέψοἠις αὐ ἐλ6 ἄοογ, αἂϑ ἐμὲ ηιαϊὰ 
ἔισιοα ορθης 1) 

Ρναχίποδ δὖ ἤοῖηδ ἢ 
ΡΒΑΧΙΝΟΑ (γμηηῖηρ {ογυαγα) 

θεὰν Οαοτρο! δὖ ἰαϑὺ! 58η6 ἐδ αὖ ποπηθ. [ αυϊΐε 
ὑβουρῃξ γου᾿ α ἔογροίζει τπηθ. (ἐέο ἐΐδε ηιαϊά) Ἠδξετε, 
Εαποδ, ἃ οἰναὶν ἔον ἴῃς ἰδᾶν, ἀπ ἃ ουβῃϊοῃ ἴῃ ἰδ. 

Θ0Η60 (γε ιῖηρ ἐἠδ ομδἠϊοη). 
Νο, ὑβδηὶκ γοι, γε ]}]}ν. 

ΡΒΑΧΙΝΟΑ 
1)ο 511 ἀονῃ. 

ΘΟΗ60 (ϑδξέη 9) 
Ο νβδῦ ἃ 5}}γ 1 νγὰβ ἴο οοπῃς ! Υ̓μαῦ ννττἢ Πι6 οὐ 5} 

ἃπα Π6 Ποῦβεβ, Ργυαχίποα, ἔνα βοδυΌΟΙΥ σοὺ ΠΟΥ αἰῖνο. 
[τ|8 411 υἱρ θοοΐβ. δπᾶ ρβορὶβ ἴῃ υαπϊΐοση. Απαᾶ {πὸ 
ϑίγεεῦ νγὰ8 Πα ν θ᾽ -Θ Πα ηρ, πα γοῖ οδη Ὁ ὑΠπίπκ μον 
ᾺΓ γοῦν Ποιιδ6 15 Δ]οηρ ἰδ. 

ΡΗΒΑΧΙΝΟΑ 
ὙΠ δῦ 5 τὴν ᾿υπηαζϊο ; οδτηθ δηα ἴοοκ οὔθ αὖ ἴῃς επά 

οὗ ἴπ6 νου], ἀπ τοῦτα δὲ δ ηΐΠ18}᾽5 ἄδη, ἴοο, ἔπδῃ ἃ 
Ρίαςθ ἔου ἃ ῃυσαδη θείηρ ἴο ᾿ἶνα ἴῃ, υϑὺ ἴο ργενεηῦ 
γοὺ δηα της Ὀεΐηρ πεῖσηθροιτθ, οαὐ οὗ Βῃ6εν βρίϊε, [Π 6 
ἦδαϊουβ οἱά ψγϑῖο ἢ Ηθ᾽ 5 αἰνγᾶγβ ὕΠ 8 5816, 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

ΓΟΡΓῺ 

μὴ λέγε τὸν τεὸν ἄνδρα, φίλα, Δίνωνα τοιαῦτα 
τῷ μικκῶ παρεόντος" ὅρη γύναι, ὡς ποθορῇ τυ. 
θάρσει Ζωπυρίον, γλυκερὸν τέκος" οὐ λέγει ἀπφῦν." 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
2 7] Χ 7 Ν Ν αἰσθάνεται τὸ βρέφος, ναὶ τὰν πότνιαν. 

ΓΟΡΓῺ 
καλὸς ἀπφῦς. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
ἀπφῦς μὰν τῆνος τὰ πρόαν---λέγομες δὲ πρόαν θην 
“«πάππα,Σ νίτρον καὶ φῦκος ἀπὸ σκανᾶς ἀγοράσ- 

δειν᾽.--- 
ἢ 7 [τ " ΨΈΚΑΝ , ἦνθε φέρων ἅλας ἄμμιν, ἀνὴρ τρισκαιδεκάπαχυς.͵, 

ΓΟΡΓΩ 
χὠμὸς ταὐτᾷ ἔχει, φθόρος ἀργυρίω, Διοκλείδας" 
ἑπταδράχμως κυνάδας, γραιᾶν ἀποτίλματα πηρᾶν, 

7 ’ »»" Ὁ 7 ῳ τ ἡ Φ' ΤΟΡΝΕ πέντε πόκως ἔλαβ᾽ ἐχθές, ἅπαν ῥύπον, ἔργον ἐπ 
ΝΜ 

:] ὌΧ Ὸ. 3 7 Ν ᾿ 7 " ἀλλ᾽ ἴθι τὠμπέχονον καὶ τὰν περονατρίδα λάζευ. 
᾿ “ ΩΝ 2 Ξ Ἁ 7 βᾶμες τῶ βασιλῆος ἐς ἀφνειῶ ΠΠτολεμαίω 

θασόμεναι τὸν "Αδωνεν᾽ ἀκούω χρῆμα καλόν τι 
κοσμεῖν τὰν βασίλισσαν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
ἐν ὀλβίω ὄλβια πάντα. 

1 Ζωπύριον (ἀἰϊιηϊπυαύ᾽γα οὗ Ζώπυροο) ΒαΘΟΙΘΙΘΡ: ἴΏ88 -ίων 
λέγει: Τη55 αἶθδο λέγω 2. πάππα ΝΥ ἴτοιη Μἶί. αρ.: 

85 πάντα ἀγοράσδειν ΑὮΡΘΩΒ ; Ὀεργ-ἰδηριδρθ, οὗ, ΤΉΘΟΡὮν. 
Ολαν. 7. 10: τηϑβ ἀγοράσδωςὨ ὅ ταὐτᾷ ΑΒΥΘΩΒ : ΠΙΒΒ8 ταῦτ᾽ ΟἹ 
ταῦτά γ᾽ 

18 
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ἴέεχ. 
Ε πος 

ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΥ, τι 24 

αΟΗ60 
ΜΥ ἄθδν, ριύὰυ ἀοπὑ 98}} γοὺυνῦ σοοά ποι βὰς ἢ 

ΠΔΠ)65 Ὀοΐοτα Βαῦγ. ὅεθ πον θ᾽ 5 βίδυϊπρ δὖ γου. 
(ἐο ἐδ οἰ.) 108. 811 γτἱρῃῦ, ΖΟΡΥ, τὰν ρεῦ. [5 ποῖ 

᾿ ἀδα-ἀδα 5Π6᾽8 ὑα! Κίηρ' αροαυῦ. 

ΡΒΕΑΧΙΝΟΑ 
ὕροῃ τὺ ψογά, πὸ Ομ] ἀπαογβίαπαϑ. 

σοῆ 60 

Νίοα ἀδά-ἀ δά. 

ΡΒΑΧΙΝΟΑ ἡ 
Απά γεὺ ὑμπαὺ ἀδα-ἀδα οἵ Π΄ῖ5 ὕπΠ6 οὔμπεν αδγ.---ἰ 8 

οὗμαεὺ ἄδυ, πονυν, 1 [611 Ηΐτα “ ϑαᾶάν, σεῦ τοῖοι βοιὴθ 
5080 ἃπαὶ τοῦρα ἔτοῖη ὑμ6 β5ῃορ, πᾶ, νου γοὰ 
6 αν 1 ὃ ῬδοκΚ Πα οαηθ ψιἢ ἃ ρδοκοῖ οὗ 5α]ὺ, ὑΠ6 
στοδὺ βἰχ ἔδεϊ οὗ [Ὁ]]γ ! 

ΘΟΒ60 
Μίπο᾿ 5 1π8ὺ ἐμ βϑᾶχηθ, [Ὁ] οο οἰ 8 18. ἃ ρεγξεοι 

Βρεπατηνς, Ὑεβϑίογααν ἢ6 σᾶνα βϑανθὴ ΒΕ} }Π1Πρ8 δρίθοα 
ἴου τηθῦα Ὀἱϊ5 οἵ ἀορ᾽β Παῖν, τηθτα μ᾽ υοκίηρβ οἵ οἷά 
Βαπάᾶθαρσθ, ἔνα οὗ ἔπϑια, 411] ΕΠ 6}, 411 σοὺς το Ὀ6 ἀοῃθ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἀραῖῃη. Βυΐ οομηθ, τὴν ἄδδι, σεῦ γοῦν οἷοδκ 
ὉΠ σον. [1 νναπῦ γοὰ ἴο οοπλα ἢ τὴ6 (σγαπα ῳ) 
ἴο 681] οὐ. οὐ Πὶρῃ ἀπά τηϊρηΐγ Ῥυΐπος Ρίοϊθιην ἴο 
8566 ἐῃῆε Αἀοηπίβ. 1 ἤϑὰῦ ἔπε Θυδοθηβ ρσοϊιϊηρ ὕὉ 
βοιηδἐίησ' αὐὖξε ΞΡ] πα ἰα {Π||5 γϑαν. 

ΡΒΑΧΙΝΟΔ (ἠδοιαϊϊη) 
ΕἾπα [Ὁ1Κ5, ἥπθ νᾶ γ58. 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΓΟΡΓῺ 

ὧν ἴδες, ὧν εἶπες καὶ ἰδοῖσα τὺ τῷ μὴ ἰδόντι. 

ἕρπειν ὥρα κ᾽ εἴη. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
) Ἂ ᾽Ν Ξε , ἀεργοῖς αἰὲν ἑορτά. 

Εὐνόα, αἶρε τὸ νῆμα καὶ ἐς μέσον αἰνόδρυπτε 
θές πάλιν: αἱ γαλέαι μαλακῶς χρήζοντι καθεύ- 

δειν. 
κινεῦ δή, φέρε θᾶσσον ὕδωρ. ὕδατος πρότερον 

δεῖ, 

ἃ δὲ σμᾶμαϊ φέρει. δὸῈς ὅμως. μὴ δὴ πολύ, 
λᾳστρί' 80 

»' Θ᾿ Ὰ ᾽ὔ λῚ , Ν 

ἔγχει ὕδωρ. δύστανε, τί μευ τὸ χιτώνιον ἄρδεις; 
παῦε; ὁκοῖα θεοῖς ἐδόκει, τοιαῦτα νένιμμαι. 
ε Ἁ “Ὁ , [4] 4 δ ΜΡ ΩΡ» ἃ κλαξ τᾶς μεγάλας πᾷ λάρνακος; ὧδε φέρ 

αὐτάν. 

ΓΟΡΓΩ 

Πραξινόα, μάλα τοι τὸ καταπτυχὲς ἐμπερόναμα 
τοῦτο πρέπει' λέγε μοι, πόσσω κατέβα τοι ἀφ᾽ 

ἱστῶ; 
ΠΡΑΞΊΝΟΑ 

μὴ μνάσῃς Γοργοῖ: πλέον ἀργυρίω καθαρῶ μνᾶν 
ἢ δύο" τοῖς δ᾽ ἔργοις καὶ τὰν ψυχὰν ποτέθηκα. 

1 δὲ σμᾶμα Ο. ἩδΙΙηδΔΠη : [155 δ᾽ ἐς νᾶμα λᾳστρί ἘΝ. 
Βομπατγύζ, οἵ. Ἡ δγοᾶδϑβ 6. 10 : τη88 ἄπληστε 
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ΤΗΞΕΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΝ, 25--27 

ΘΟΒ6Ὸ 
Υε85; Ἀαυΐ 5:5 56 6 8 τη Κα ρΟΟα φρΌΒ51Ρ5, γοῖ Κηονν, 

1 γου να θθ θη πη οὔμπϑγ ρβορὶβ μανβπ᾽ δ. [8 ὑπὸ γα 
γγΟΥῈ οἢ ἴΠ6 τηονα. 

ΡΗΑΧΙΝΟΑ (ἐδ  ᾿εοϊα 9) 
[τ 5 αἴνναγβ ΠΟΙ γβ τ ἢ ρθορὶῈ ψΠονα ποὐπίηρ ἴο 

ἄο. (σκαάθηῖψ »ιαξίηρ τρ 6» νεῖπ) Ἡ Θγθ, Εαποα, γου 
βογαΐοῃ-ἴαοθ, ἴα Κα ὰἃρ ὕΠπΠ6 βρίπηΐηρ ἃπα ρυὺῦ ἰδ ἀν 
ἢ ὑΠ6 τοϑῦ. Οδἷβ δἴνναυβ τυ 116 βοῦῦ. Οοτηβ, 
θεϑεϊ γουγβο]. Θυΐοῖ, βοὴῆθ ναῖε δ (9 Οἷογρο) 
γναΐεν 5 απίεα ἢγβί, ἀπ 5η6 Ὀτίηρβ ὑῃ8 8οὰρ. (ἐέὸ 
Ειϊωιοα) Ννοὺ τηϊπα ; ρῖνα ἰδ τη. (. ροιγ ομέ ἐδ 
ροιυάογοά 5040). Νοῦ 411} ὑπαῦ, γοὰ σψἱοκεα νναβίβ: 
Ῥοὺγ ουὐ ἐπε ψαῦεσ. (Ε. τυαδίθθ ἔθ ηνδίγοοδ 5 λαπαδ 
απὰὶ 06) ΟἿ, γοὰ ψτεῖομ! ὙΥΠαῦ 4ο γοὺ τηθδᾶπ ὈῪ 
νγοὐ τη τὴν ὈΟσϊοΘ κα ὑπαῦ Τηδι 5 δπουρΉ. (ἐὸ 
αοΥροὴὺ να σοῦ τωυβϑὶῖ ὑγαϑηθα βοιηθῆον, ὑμδηκ 
σοοάπεβθ. (ἐο ἔιθιοα) Νον ψῃδΥθ᾽ 5 {Π6 Καν οὗ ἐπε 
δἱς σαρροάτα ἢ Βιυΐηρ ἰξ πεσε. (7). αἴδ5 οἱ α Π)ογίαη 
ρῖπηογ---α ροτῦη Καδίθηθα τυῖτἶι ρῦγιδ ΟΥ̓δγοοοῖθε ἰο ἐξ 
ὁἠοιίάογα ἀπά γϑαοϊιης ἐο ἐΐδ στοιριεί, τοϊδἦι απ οὐυον [οἷά 
οοηιῖη ἰο ἐδ τυαϊοί----αποἰ ριιέδ τέ ὁπ τοῖς Ειμιοα᾿ 5. αἱά 
Οὐθῦ" ἐθ ἵπηθν ραγηιοηέ τυϊέξ δἤογί δίδουσε τυλίοί 56 τυθαῦς 
ἵπ40075) 

60860 (γε ογγίηρ ἐο ἐδ δέψί Γ᾽ ἐΐδ ουογγοἱα) 
Ῥγαχίποδ, ὑπμαῦ {Ὁ}} σαι οσίηρ 515 γοὺ 6 }}γ νν6]]. 

Ῥο {61} τηβ νγῆηδῦ γοὺ σάνε ἴον {ἢ τηδΐουϊα]. 

ΡΒΕΑΧΙΝΟΑ 
Ποπ Ὁ βρθᾶκ οὗ Ὁ, ὅογρο ; [Ὁ νγὰϑ τποῦα ὑῃδη εἰρῃῦ 

5] θη βονθυεὶρη8, δα 1 οδὴ [6] γοιμ ] Ραδ ΤΥ ὙΘΙῪ 
508] Ιηἴο τηλκίηρ' 1 ἀρ. 

“ὙἸοϊκοα νγαβύθ "ἢ : ὑμ6 Οὐϑοὶκ 15 “" ρἰγαῦθ- νυ 6556]. 
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ΤῊΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΓΟΡΓΩ 
ἀλλὰ κατὰ γνώμαν ἀπέβα τοι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
»“Ἤ. "ᾳκ 93 -͵ 

τοῦτο κἀλ εἴπες. 
3 7 ΄ ἃ Ν Ν 

τὠμπέχονον φέρε μοι καὶ τὰν θολίαν κατὰ 

κόσμον 

ἀμφίθες. οὐκ ἀξῶ τυ τέκνον. μορμὼ δάκνει 

ἵππος. 

δάκρυ᾽, ὅσσα θέλεις, χωλὸν δ᾽ οὐ δεῖ τυ γενέσθαι. 

ἕρπωμες. Φρυγία, τὸν μικκὸν παῖσδε λαβοῖσα, 
Ν 7ὔ 

τὰν κύν᾽ ἔσω κάλεσον, τὰν αὐλείαν ἀπόκλᾳξον. 

δι 7] “ " [ο Ν , ἴω ὦ θεοί, ὅσσος ὄχλος: πῶς καὶ πόκα τοῦτο 
περᾶσαι 

Ν Ν , 7 Βο σον ἂν 

χρὴ τὸ κακόν; μύρμακες ἀνάριθμοι καὶ ἄμετροι. 
πολλά τοι ὦ Πτολεμαῖε πεποίηται καλὰ ἔργα, 
ἐξ ᾧ ἐν ἀθανάτοις ὁ τεκών' οὐδεὶς κακοεργὸς 
δαλεῖται τὸν ἰόντα παρέρπων Αἰγυπτιστί, 
οἷα πρὶν ἐξ ἀπάτας κεκροτημένοι ἄνδρες ἔπαισδον 
}] 7 ε [ Ν 7 ψ 3 ’ 1 
ἀλλάλοις ομαλοῖ κακὰ παίγνια πάντες ἐρειοί. 

«οὐ “ ’ὔὕ ’ : ᾿ Ν ἁδίστα Τ᾽οργοῖ, τί γενοίμεθα; τοὶ πολεμισταὶ 
“ “ “ 5», Ω ἈΑ 

ἵπποι τῶ βασιλῆος. ἄνερ φίλε, μή με πατήσῃς. 
ς ὀρθὸς ἀνέστα ὁ πυρρός" ἴδ᾽ ὡς ἄγριος. κυνοθαρσὴς 

Υ͂ [] ἊΝ 

Εὐνόα, οὐ φευξῇ; διαχρησεῖται τὸν ἄγοντα. 
ὠνάθην μεγάλως, ὅτε μοι τὸ βρέφος μένει ἔνδοι.5 

1 ἐρειοί : τὴ88 ἐριοί, οΧρΙδποᾶ ΡΥ Ηρφθυοῖθ. 88 καινοί 
2. ἔνδοι ΑΥΘΙΗΒ; ΠΙ55 ἔνδον 
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ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΙΒ ΧΥ͂, 48-ς 

ΘΟΗΘῸ 
ΝΥ 6]1, 411 1 οδῃ 580 15, 105 ηεοϑέ βΒι ο ϑϑία. 

ΡΒΑΧΙΝΟᾺ 
108 νϑὺν σοοά οἵ γοιῦ ἴο 88γ 80. (0 ἐδιώιο) Οὐτηθ, 

Ραΐ οἡ τὴν οἷοαῖκ δηα αὶ ἔθου γη6, δπα τηϊηα σοὺ ἀ0 11 
ΡΙΌΡΕΥΪΝ (Μμποα ριιΐδ ἤν οἰοαΐ αδοιΐ ἤθγ πεαὰ ἀπά 
“Πομίογε απ ρὲ δε δέγωυν δμητδαὲ ἰο 44). (ἑαζῖης 
μρ ἐδ οἰ) Νο; ΤὙὰ ποῦ σοίηρ ἴο ἴβκα ψοῖ, Βδργυ. 
Ηουβο- θοσου Ὀἱΐζαβ 11{{|6 Ῥογ5. (ἐλθ οἰ ογὶ65) Υοα 
ΤΔΥ ΟἿὟ 8ἃ8 ΤΏ 0} ἃ5 γοὰ [κ6: [ἢ ποῦ σοίπρ' ἴο 
πᾶνε γοῦ Ἰδηγθα ἴον 116. (ἐο αογρο, σιυϊηο ἐδ6 οἰκία ἰο 
ἐδ πῖιγ956) (οἴη δοηρ. ἴα κΚα ΒΔΌΥ πα δηγαβα Ὠΐτη, 
Ρῃγγρία, ἀπ 6411 [ῃῆ6 ἀορ᾽ ᾿Ἰπάοουβ ἀπα Ἰοοῖκ {πε ἔτοηῦ- 
(ΟοΥ. 

(ἐπ ἐΐθ ϑίγοο) Ἠάδανεμβ, νι μαῦ ἃ οὐονα ! Ηον 
ὙγΕΎΘ ἴο σοὺ πγουρ ὑΠ18 ἂνν ἔα] οὐ 5 ἢ δπα ον Ἰοηρ' 
185 ροίπρ' ἴο ἴδε 8, 1 οαπ Ὁ ἱπηαρῖὶπθ. ΤΑὶκ οὗ δὴ 
Δηῆθαρ ! (ωροσίγορἠιδίηρ) 1 ηνιδέ 580, γουνα 0η6 
5 ΤΏΔῺΥ ἃ φΟΟΔ ἔα, ΤΥ σοοα ΡίοΟ]ΘΙΩΥ, 5ῖπη6 6. γΟῸΓΣ 
ἕαϊμεν νοΐ ἴἰο ἤξᾶνθθῃ. ἴα μᾶνθ πὸ νυἹἱ]δὶη5 
5η θα κίηρ᾽ ΠΡ ἴο τυ 6} ἃ5 ἴῃ ὑΠ6 βίγθαῖβ πονγαάδυβ ἴῃ 
1Π6 σοοῦ οἹά Ἐσγρίϊδη 5σἔγ16. ἼΠπονὺ ἀοπ᾽ ̓  ρα ὑποβα 
ἀὐγία] σάυηθ5 πονν---ἰΠ 6 ὑπογουρῃ- δ ΟΘα ΤΌΡΊ68, ΘΥΘΙῪ 
οπ6 οἵ ἴμεν Π6 βδϊηθ, 81} αιθου ! 

ΟοΥρο ἀεανοϑῦ! νυ μαῦ δλαϊ ναὸ ἀοὐ Τῆς Βογαὶ 
Ηοῦβα ! Ἰοη᾽ ὗ τι τη6 ἄονη, την σοοᾶ πη. Τῆδὲ 
θα 5 τϑδυίησ. ΙΟΟΙΚ, ψγμαῦ ἴειροῦ! ϑϊαπα ΌΔΟΙ,, 
Επιποᾶ, γοὰ γα οκΊ]ε855 οἱ] ΗΘ] Ρὲ πε ἀβθαΐῃ 
οὐ ὑπαὰῦ τῶὰθβ. Τῆδηὶς σοοάπεοθθ 1 ἰοῦ ΒΔΌΥ δὲ 
Βοιηθ ! 



ΤῊΗΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

ΓΟΡΓΩ 
θάρσει Πραξινόα" καὶ δὴ γεγενήμεθ᾽ ὄπισθεν, 
τοὶ δ᾽ ἔβαν ἐς χώραν." 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
καὐτὰ συναγείρομαι ἤδη. 

“ Ν Ν Ν »Μ Ν ΓΑ 77 

ἵππον καὶ τὸν ψυχρὸν ὄφιν τὰ μάλιστα δεδοίκω 
ἐκ παιδός. σπεύδωμες: ὄχλος πολὺς ἄμμιν 

ἐπιρρεῖ. 

ΓΟΡΓῺ 
» 3 “Ὁ 3 "“ 

ἐξ αὐλᾶς ὦ μᾶτερ; 

ΓΡΑΥ͂Σ 
ἐγὼν, τέκνα. 

ΓΟΡΓΩ 
53 - εἶτα παρενθεῖν 

εὐμαρές; 
ἱ ΓΡΑΥ͂Σ 

» ΄ , 3 2 δ ἐς Τροίαν πειρώμενοι ἦνθον ᾿Αχαιοΐ, 
καλλίστα παίδων: πείρᾳ θην πάντα τελεῖται. 

ΓΌΡΓΩ 
Ν ς ἴον 2 ’ 7, 

χρησμὼς ἃ πρεσβῦτις ἀπῴχετο θεσπίξασα. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
7 Ὁ Ε τὰ Ν 5 7 ». πάντα γυναῖκες ἴσαντι, καὶ ὡς Ζεὺς ἠγάγεθ᾽ “Ἥραν. 

ΓΟΡΓῺ 
θᾶσαι ἸΤραξινόα, περὶ τὰς θύρας ὅσσος ὅμιλος. 

᾿ ΟΣ, Χρη, ὕψη, 4. ὅ. 87, θυ ἀσύντακτα εἶναι ἴδ ορροβοᾶᾷ 
ἰο χώραν λαβεῖν, Ἰθϊα. 8, θ. 19 συναγείρειν στρατιάν, ῬΡΪαΐ. 
Ῥγοί. 828 ἃ ἐμαυτὸν ὡσπερεὶ συναγείρας 
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'ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΥ, ς6-6ς 

ΘΟΒ6Ὸ 
Γ᾿ 5. 811} τἱρῃῦ, Ργαχίποα. δ'ήε᾽νε σοῦ ψ6}} Ὀδῃϊπα 

τῇδ, γοι 566. ΤἬΉΘΥΎΘ ἃ1}1] ψἤογα ὑΠ6Ὺ οὐρῆΐ ἴο θ6, 
ΠΟΥ͂. 

; ΡΒΑΧΙΝΟΑ (γεοου 719) 
Απα ἐουϊαπαίε!ν 1 οδῃ 580 ὑῃμ6 βϑῖηθ οἵ Τὴν Ῥοοῦ 

υνθ. Εγεὺ βίποα 1 νγὰβ ἃ οἹ], ὕνο {πίηρθ Πᾶνα 
ἐρηϊεηθα τὴρ τοῦτα ὑμδη δηυ ΐηρ 6156, 8 Βουτα 
ΒΙΤΩΥ 5η8Κ6 8ἃπα ἃ Ποῖβαε. [οἴ σεῦ οβ. Ηδγε 
ΘΥΘΙ ΒΌΟἢ ἃ ογονα ρουχίηρ' ἴδεν 8. 

0560 (ἐέο απ Οἰά Ῥγοριαῃ) 
Εδνα γοὺ οοτηα ἔτουῃ ὑπ6 ρϑΐδοθ, τηοΐμον ὴ 

ΟἸ) ΟΜΑΝ 
Υ 68, ΤΥ 6878. 

: ΘΟ0Ε60 
ΤΠΉΘη πγγα οδη σοῦ ἔποτα 8}] τἱρῃϊ, οδῃ να ἢ 

ΟΙ ΟΜΑΝ 
Τυγίῃρ ἴοοκ Του, τὴν ρῥγοιςν ; ἀοπῦ ὑπο βἂν 

γΠΘΥα ὑπουε᾿ 5 ἃ Ψ01}} ὑπ υο᾽ 5 ἃ ἂν} 

Θ0Β60 
ΤΗηδΐῦ οἱ Ἰααγ σᾶνα 8 Βοηη6 οΥδοϊθβ, ἀἰά π᾿ 5πε 

ΡΗΑΧΙΝΟΑ (πηιοοϊ-δοηίθηΐίοιιδί.) 
ΜΥ ἄδεαν, ουῆθη Κπονν δνευυυ πίησ. ΤΉΘΥ Κπον 

4}1} δθοιιΐ Ζεὺβ πιαυνυίηρ Η Θυὰ. 

ΘΟΕ60 
ἢ Ιοοῖκ, Ρνιαχίποι ; ννπαῦ ἃ ογοννα ποὺ 15 αὖ ὑῃς 

ἄοουΥ! 

“Ἴ δὴ 58. ὕπο βδιηβ᾽ : ὑῃθ ατὐθϑὶς ἢὰθ ἃ ρῦῃ: οἡ 
ὁ ΒΒΘΙ ΠΡ ὑγοορ8 πᾶ “ οΟἸ]θούϊηρ ̓  ΟἸΘ᾽5 ννἱίβι ““αδνο 
8 ΒΟΠΘ ΟΥ̓ΔΟΪΘΒ ἢ: 1.6, ΠΟΘΙ βϑηὐθηὐϊοιιβ ΓΘ 5. σγογο ϑρουῦὺ 
ἂΒ τΙ56 Ὁ} 85. ΟΥ̓ Ο]65 Κ,ΘΏΘΥΘΙΠΥ ΓΘ, 

ι85 



ΤῊΝ ΒΌζσΟΙΠΙς ῬΟΕΙΘ. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
θεσπέσιος. Τοργοῖ, δὸς τὰν χέρα μοι' λαβὲ καὶ τὺ 
Εὐνόα Εὐτυχίδος" πότεχ᾽ αὐτᾷ, μή τι πλαναθῇς. 
πᾶσαι ἅμ᾽ εἰσένθωμες" ἀπρὶξ ἔχευ Εὐνόα ἁμῶν. 
οἴμοι δειλαία, δίχα μευ τὸ θερίστριον ἤδη 
ἔσχισται, Τοργοῖ. ποττῶ Διός, εἴ τι γένοιο 70 
εὐδαίμων ὥνθρωπε, φυλάσσεο τὠμπέχονόν μευ. 

ΞΕΝΟΣ 
οὐκ ἐπ᾽ ἐμὶν μέν, ὅμως δὲ φυλαξεῦμαι. 

ΠΡΑΞΊΝΟΑ 
ὄχλος ἅθρως" 

}] Ἃ 9 " ῳ ὠθεῦνθ᾽ ὥσπερ ὕες. 

ΞΕΝΟΣ 

θάρσει γύναι: ἐν καλῷ εἰμές. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
Ύ 4 ᾽} ΧΑ. » “ 3 χ » 

κεὶς ὥρας κἤπειτα, φίλ᾽ ἀνδρῶν, ἐν καλῷ εἴης 
ἄμμε περιστέλλων. χρηστῷ κοἰκτίρμονος ἀνδρός. 
φλίβεται Εὐνόα ἄμμιν: ἄγ᾽ ὦ δειλὰ τὺ βιάξευ. 

7 ΤΣ ὦ ὃ Ἂ δὶς Ἀ Ν μα γόων 
κἀλλιστ ἐνὸθον πᾶσαν 0 τῶν νυὸν εἶπ ἀπο- 

κλᾷξας. 

ΓΟΡΓΩ 
Πραξινόα, πόταγ᾽ ὧδε. τὰ ποικίλα πρᾶτον ἄθρη- 

σον, 
λεπτὰ καὶ ὡς χαρίεντα" θεῶν περονάματα φασεῖς. 
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ΤΗΞΝΟΟΒΙΤΌΒ ΧΥ, 66-79 

ΡΒΑΧΙΝΟΑ 
Μδυνϑ]ουβ. Οἷνα τη6 γοῦν δι, (ΟΥΡῸ ; ἃπα γοῖι 

ἴα Κα Ποϊ]ὰ οὗ Ἐμα γ ἢ θ᾽ ἄστη, ἔμιηοᾶ ; δπα γοὰ ΠοΙ]α οἡ 
εἰρη, Εν οἸἴ5, οὐ γο᾿]] θῈ βεραταϊθα. ΥὙ6᾽}] 4}1 ρὸ 
ἴη: ἱορεῖμευ. Μίπα γοὰ Κϑὲρ Πο]ᾶ οὗ τηβ, Επποδ. 
ΟἿ ἄδδν, οἷ ἄδδν, (ογρὸ ! ΤΥ. ΒΌΣΩΤΘΥ ΟΙοα Κ᾿ 8. ὕοτ 
τἱρηῦ ἴῃ ὕνο. ({0 ὦ δέγωηθοῦ) Εν Ηθανθμ᾽ 5 586, ἃ8 
γοι νυν ἰ5})} ἴο Ὀ6 βανβα, τα ΤΩΥ̓ ΟἸΟΔΚ, 51}. 

ΡΙΗΒΥ ΒΤΒΑΝΟΘΒΕ 
Τ γα ]ΠΥ οαπ᾿ Ὁ ΠΕΙΡ ψῆαὺ ΠάρΡρθηβ; θυὺ Γ]] Ὧὁ την 

δ 680. 
ΡΒΑΧΙΝΟΑ 

ΤῊΘ οὐον᾽Β ΒΠΡΙΥ Θμουοι5 ; ὑπαυτα ρυβῃϊηρ 
π| κὸ ἃ ἄτονε οὗ ρίρ5. 

ΕἸΒΒΤ ΒΈΒΑΝΘΕΒΕ 
Βοη᾽ ὁ 6 δ]δυιηθά, τηδάδχηῃ ; γγε Ὑ6 ἃ}} υἱρηῦ. 

ΡΒΑΧΙΝΟᾺ 
γοι ἄδϑούνε ἴο θὲ 4}} τἱρῃϊβ ἴο ὑπ δῃᾶ οἵ γοῦν 

ἄδΥ85, ΤΥ 6 δν 511}, [01 ὕΠ6 οαγθ γοῦνα θθβϑὴ ἰδκίηρ οἵ 
8: (ἐο αογ 90) Υ̓αῦ ἃ Κἰπαᾶ οοπϑίάδγαῖθ τηδα ἢ ΡΟΟΥ 
Επποαβ σεύτίπρο βασθεεζθᾶ. (ἐὸ ἤηιώιοα) Ῥαβῇ, γοῖι 
οονγαῦα, οα ἢ Ὁ γοι ὃ (ἐλϑν ρα85 1η) 

Τμαὺ 5 4}} στρ. ΑἹ] 1814 6, ἃ8. π6 ὈΥΔθρτόοιη 
δα δ Π6 σῃαὺ ὑΠπ6 ἄοοΥ. 

Θ0Η60 (γε ογγίηρ, α8 ἐμθῳ γιοῦ ἠογηυαγα ἰογυαγαδ ἐῤὸ 
ἀαΐδ, ἰο ἐδ ἀγαρογῖθα τυλίοΐ, παης δείγυσοη ἐΐα ριἰίαγ5) 
Ῥγναχίποδ, 40 οοὴβ ἢθσε. Βείΐογε γοῖὶ 4ὁ δηυιηΐϊηρ' 

ΕἾβ6 1 ἰηβίϑῦ ροη γουτ Ἰοοκίηρ αὖ {Π6 δι θγοϊ ἀθυΐθϑ. 
Ηονν ἀεϊίοαῖα ὑπεὺ ἀγα ! ἃηα ἴῃ ϑο ἢ ροοά ἕδδία ! 
ΤἬΉΘΥΎΘ τ ]ν Παγαϊν Ἡυτηδη, ἀΥ6 ΠΥ ἢ 

“ς ΘΠ ΠΊΘΙ οἱοαὶς ἡ: ὕμθ δϑύϊνϑὶ νγἂθ ῬγορΌΡν πο] προ 
ὑπο Ἰοπροϑῦ ἄδΥ. 
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ΤΗΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

πότνι᾽ ᾿Αθαναία' ποῖαί σφ᾽ ἐπόνασαν ἔριθοι, 80 
ποῖοι ξῳογράφοι τἀκριβέα γράμματ' ἔγραψαν. 
ὡς ἔτυμ᾽ ἑστάκαντι, καὶ ὡς ἔτυμο ἐνδινεῦντι" 
ἔμψυχ᾽, οὐκ ἐνυφαντά. σοφόν τοιΐ χρῆμ ̓ ἄνθρωπος. 
αὐτὸς Ἐ ὡς θαητὸς ἐ ἐπ᾽ ἀργυρέας κατάκειται 
ἁρμοῖ 5" πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων κατα- 

βάλλων--- 

ὁ τριφίλητος "Αδωνις, ὃ κὴν ᾿Αχέροντι φιλεῖται. 

ΕΤΕΡΟΣ ΞΈΝΟΣ 
Α ἸΜΦ ἢ ’ » ΄ ΄ 

παύσασθ᾽ ὦ δύστανοι, ἀνάνυτα κωτίλλοισαι 

τρυγόνες" ἐκκναισεῦντι πλατειάσδοισαι ἅπαντα. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
μᾶ, πόθεν ὥνθρωπος; τί δὲ τίν, εἰ κωτίλαι εἰμές; 

πασάμενος ἐπίτασσε. Συρακοσίαις ἐπιτάσσεις. 90 
ὡς εἰδῇς καὶ τοῦτο, ΚΚορίνθιαι εἰμὲς ἄνωθεν, 
ὡς καὶ ὁ Βελλεροφῶν' ἸΠελοποννασιστὶ λαλεῦμες" 
Δωρίσδεν δ᾽ ἔξεστι δοκῶ τοῖς Δωριέεσσι. 
μὴ φύη, Μελιτῶδες, ὃ ὃς ἁμῶν καρτερὸς εἴη, 
πλὰν ἑνός. οὐκ ἀλέγω. μή μοι κενεὰν ἀπομάξης. 

ΓΟΡΓῺ 
σίγα ἸΙραξινόα: μέλλει τὸν "Αδωνιν ἀείδειν 
ς Ὁ ᾽ ’ 7. Ε] Υ͂ 

ἃ τᾶς ᾿Αργείας θυγάτηρ, πολύϊδρις ἀοιδός, 
ἅτις καὶ πέρυτιν ὃ τὸν ἰάλεμον ἀρίστευσε. 

1 σοι 5080]. ὕο ὅορῃ. Ἅηὲ. 848: Π155 τι 2 ἁρμοῖ ἸΚΑΙθοΙ, 
οἵ. ΟΔΠΠπι. 7». 44, Αρ. ΒἈΠοά. 1. 972: τὴϑβ κλισμῶ: ΒΥ 
ἀργυρέας ΒΌΡΡΙΝ κλίνας 8 πέρυτιν ῬΘΙΒΙκ6 : Χγ85 πέρχην ΟΥ 
σπέρχιν 

ι88 



ΤΗΒΟΟΘΒΙΤΌΒ ΧΥ, 8ο-98 

ΡΗΒΑΧΙΝΟΑ 
Ηυθνῖε Αἴμοπα ! ὑπ νγεανεῖβ ὑπαῦ τηδάθ ὑμαὺ 

τηδίουα! ἀπ ὑπ6 εἰ τοίάογοιβ ψνῃὸ αἰα ἱπαὺ ο]ο86 
ἀειαϊ]εα ννοῦῖκ 816 5 ΡΙῪ τπᾶῦνο]85. Εἰονν γϑα ἰδ σα "ν 
ὑπ6 ὑδπίηρσδ 411 βίαπα δπα τον ἀρουὺ ἴῃ 10 1 ὑπαν Ὺς 
᾿ἰνίηρ! [Ιὑ ἐσ ψομάονα] ψμᾶῦ ΡΘΟρΡ]Ὲ οδη ἀο. ἀπά 
ὕΠπεπ {π6 Ηοὶγ ΒοΥ ; μον ρεγίεοι]ν θϑδαυν ] ἢς ἸΟΟἸκ5 
᾿γίηρ οα. Ἠΐβ 5:1 νι οοῦοῃ, ψ τ {π6 ἄοννηι οὗ τδημοοά 
Ἰαδὺ 5πονίπρ οπα ἷθ. Ομ ΕἸκ85,---(γοἰηρίοδ0) ἴπ6 ἐῃγῖςε- 
Βεϊονεα Αἀοηΐβ, θεϊονθα δνεὴ ἄονῃ θεῖον ! 

ΞΕΟΘΟΝῺ Β5ΤΗΑΝΟΕΗ 

ΟἿ ἄδαγ, οὔ ἄδϑν, Ἰδᾶϊθϑ  ἀο βἴορ ὑπμαὺῦὺ δἴβιῃδὶ) 
οοοΐηρ. (0 ἐδα ὑφψϑίαμαογ5) ᾿ΓΏΘΥ] νΘΑΥΎῪ τὴθ ἴο 
ἄἀεδαῖῃ ἢ ὑπαῖν 88.-8}.-8Π.-1ηρ΄. 

ΡΕΑΧΙΝΟΑ 

ΜΥ νογὰ! ψμεῖαε ἄοος ὑπαῦ Ρθύβοη δοηθ ἔΌΤΩ ὃ 
γγμαὶ Ὀυικίμηθϑ5 ἰ5 Ὁ οὗ γουτβ ἴ ψα ἀο οοοῦ Βυΐγ γοὺῦ 
5΄ανε8 θεΐοσε γοι ογάθυ ὑπο αρουῦ, ρΥᾶυ. Υου Ὺς 
σἰνίηρ γοῦν οὐἀδΥβ ἴο ϑυγδουβδηβ. [Ἐ γοιῦ ηρϑέ Κπονν, 
νγο 6 ΟοΥ ἡ ΐδη5 ὈΥ οχιγδοϊίοη, {πὸ ΒΘ] γόρμοι Πΐτη- 
561}, ὙΥμαῦ 7᾽»6 ἴ41᾿8 Ρε]οροππαβίδη. 1 βΌρΡοβε [ου88 
ἸΏΔΥ 5ρ6ᾶκ [θοτῖο, τηανπῦ ὑμπογῦ Ῥείβθρμῃοηβ ! οὐ 8 
αν ΠῸ ΠΟΙ Ὲ ταδϑύῦθυβ ἤδη ὑπ 6 μα νγεῖνε σοὺ. [584]] 
ἄο 7ι8ὺ 85 1 Πκ6. Ῥυὰγ ἀοπ᾽ ὑ νναϑῦβ γοῦν Ὀτεαίῃ. 

ΘΟΗ60Ὸ 

Βε αυἱϊεῖ, Ρταχίποα. ὅ816᾽5 1υϑὺ ροίπρ' ἴο Βερίῃ ὑῃ6 
5οηρ, ὑπαὺ Αγρῖνε ρβύβοῃ 5 ἀδιιρ νου, γοὺ πον, ὑῃς6 
“ἐ ΔΟΘΟΙΏΡ 5η6 4 νοοϑ] δῦ ὑπαὺ νγὰθ οἤοβθῃ ἴο βίηρ 

““ Ῥοη Ὁ νναϑίθ γοῦν Ὀγθϑῦῃ "ἢ : ὕΠ6 ατϑοὶς μ88 "ἀοη ὕ Βοῦᾶρ8 
ὑμ8 ἴορ οὗ δῃι δι ρὺν τη Θαϑα 8. ““ ΑΘοοΟΙΡ ἰΒΠῃ6α νορϑ] δύ ἢ: 
ὑμ6 Οτθθῖκ Ῥῆγαβθ 5 Εἰρίο, ρϑυύῃδρθ ἃ απούεαθίοῃ. ἔγοιη δὴ 
δανουυϊβθιηθηῦ οὐ ὑμ8 |π|κϑ. 
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ΤῊΝ ΒῦύσΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘΒ 

φθεγξεῖταί τι, σάφ᾽ οἶδα, καλόν' διαθρυπτεται 
ἤδη. 

ΓΥΝΗ ΑΟΙΔΟΣ 
Δέσποιν᾽, ἃ Τολγώς τε καὶ ᾿Ιδάλιον ἐφίλησᾶς, 
αἰπεινόν τ᾿ "ρυκα, χρυσωπίζοισ᾽ 1 ᾿Αφροδίτα, 
« ἈΝ » ᾽ ,ὔ ᾽ ΄ οἷόν τοι τὸν ᾿Αδωνιν ἀπ᾽ ἀενάω ᾿Αχέροντος 
ΕΟ ΤΩ οΝ Υ᾿ τ μηνὶ δυωδεκάτῳ μαλακαίποδες “ ἄγαγον “Ὧραι, 

βάρδισται μακάρων Ὧραι φίλαι, ἀλλὰ ποθειναὶ 
ἔρχονται πάντεσσι βροτοῖς αἰεί τι φορεῦσαι. 
Κύπρι Διωναία, τὺ μὲν ἀθανάταν ἀπὸ θνατᾶς, 

ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν 

ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός" 
τὶν δὲ χαριζομένα, πολυώνυμε καὶ πολύναε, 
ς [ 7 ς , 3 “Ὁ ἁ Βερενικεία θυγάτηρ ᾿Ελένᾳ εἰκυῖα 
᾿Αρσινόα πάντεσσι καλοῖς ἀτιτάλλει ᾿Αδωνιεν. 
πάρ οἱ ὃ ὥρια κεῖται, ὅσα δρυὸς ἄκρα φέρονται, 

Ν ᾽ ς ᾿ Ὁ , 5 πὰρ δ᾽ ἁπαλοὶ κᾶποι πεφυλαγμένοι ἐν ταλα- 
ρίσκοις 

ἀργυρέοις, Συρίω δὲ μύρω χρύσει᾽ ἀλάβαστρα" 
» ΄ 29 Ψ “ 3 ΄ εἴδατα θ᾽ ὅσσα γυναῖκες ἐπὶ πλαθάνω πονέονται 
ἄνθεα μίσγοισαι λευκῷ παντοῖα μαλεύρῳ, 
“ ᾽ ᾽ Ν [οὶ ΄ “ἢ 3 2 ς Ἂ 

ὅσσα τ ἅπὸ γλυκερὼ μέλιτος τά τ ἐν ὑγρῷ 
ἐλαίῳ, 

7 3 το νν Ἁ ἣν ΔῈ “ ,ὔ 
πάντ᾽ αὐτῷ πετεηνὰ καὶ ἑρπετὰ τεῖδε πάρεστι. 

1 χρυσωπίζοισα Ἰλιά ψΊοἢ, οὗ καλλωπίζω ἃπα χρυσῶπις : Π158 
χρυσῷ παίζοισα 2. Μ5 αἶβο μαλακαὶ πόδας 8. πάρ οἱ Εἰ : 
Τη88 πὰρ μέν οἱ ἐ 
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«αν 

Ἀν τὰ 
κὰν 

να ΨΥ ΩΝ 

ἌΡ ὙΥ Ὁ, 

αν αι στ ΝΣ ἀν 

ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΝ, ουο-ιτὸ 

18 αἴσρα ἐαδέ γεαν. Υἵοιι τὺ θὲ βυγε 5161} οἵνθ ἃ5 
βοιῃθιίηρ σοοα. ΤΙ ΟΟἸΚ, 58:65 τηδκίπρ' Ποὺ Ὀον. 

7 1ὲ 1)γρε 
Τονοὺ οἵ Οοἱρὶ δηα [ἀδ]ν δηα Ευχ᾽ βύθερυ μοὶά, 
Ο [ἀν Αρβτιοαϊδα τὶ ὑΠ6 ἔαος ὑπαῦ θβδτηϑ {Κὸ ρο]ά, 
Ἴνεῖνε τποηΐῇβ ἃ΄Ὲ βρβα πᾷ βοΐ. οοϊέα Ηδαν᾽ π᾿ 5 

Ρτεὶν Ἰαρσσαγάβ, 566, 
Βυίηρ ο᾽δὺ ὅΠ6 πϑνεῖ-[υυυίηρ βίγαδηη Ααοηΐβ Ὀδοὶς ἴο 

1866. 
ΓΗ ϑ'δαβοῃϑβ, 6 β'θαβοῃβ, {1} βου {Π6Ὺ ρῸ δ πᾷ οοΙης, 
Βαυΐ βογηβ ϑιυνϑοὺ ὑβίην ἔου 411 ἔπ ν Ὀνΐηρ, δπα 50 ἔπδῪ 

ΔΥΘ Θ]οΘΟΙῚ6 ΠΟΙηΘ. 
Ο Ογρεῖβ, Ποη᾿ 5 ἀδυρσῃΐον, οὗ ἔπεα δηῃθα]βα, ᾿Εἰ5 βαϊά, 
Ουν Θαδεη ὑμαῦ νγὰθ θογη οὗ ψψοϊηδῃ 5 Θ᾽ δα ἱπαταογίδὶ 

τηϑαο ; 
Απᾶ πονν, ϑυσεεὺ ΓΔ Υ οὗ τηδῃΥ πᾶΠ168, Οὗ ΤΔΗΥ͂ ΒΠγΠ65 

[μαάγε, 
ΤῊΥ συδγάοι᾽ 5 οἷν ; ἴον {π6 Θαθομ᾿ 5 ἀδυρμξέν, ἃ5 

Ηεἴδη ἔδὶν ἴο 866, 
ΤῊ δα ἀοίῃ αἱρηῦ τ [ἢ 411 ἀ δ] ρῦ ἀροι {Πῖ5 πο] γάδγ; 
ΕὸῸν ὑπ 6 γ᾽ 5 ποῦ ἃ ἔγαϊδ ὑπΠ6 οὐ ματα θθδῖβ θαὺ 15. Π6ΓῈ 

ἴον Ηἰβ Βαπᾶ ἴο ἰδκο, 
Απα οΥ68568 ὑσίμῃ 4}} Καρὺ ἔου ἴτῃ ἴῃ τηϑην ἃ 5,1 ν 6 ὺ γᾶν, 
Απα ϑυυίδῃ Ῥαΐμη ἴῃ νἱα]5 οὗ σοϊ]ᾶ ; δηᾶ Ο, ὑπαύε᾽ 8 

ΘΥΘΥΎ δ Κ6 
Παῦ δνϑὺ υγοιηδη Κηρδαρᾷ οὗ θο] θα γτη68] 80 ἔδϊν 

᾿ὙἸῈΒ Ὀ]οββουὴβ Ὀ]επὺ οὗ ὄἜνϑὺν βοθηΐ οἱ᾽ Οἱ] οὐ ΠΟΠΘΥ 
γ816--- 

ΗΘ θ᾽ 5 411 ουὐ]αία ἴῃ βϑιθίδποα τηδᾶς οὗ ὄἜνϑῦν Ὀἰτα 
ἃ Ὀαεαϑῦ, 

“αβῦ γϑᾶν " : με ἄδὺ οὗ ὑμ6 ἔοβύυϊναὶ νγχαϑ Δρρδυθῃῦν 
᾿ ΤΘραΡ θα 85. ὕὉΠ6 ἢγβϑὺ ἄδν οὗ Αἀοῃίΐθ᾽ βἷχ τηοηύῃβ᾽ βύδυ ΡΟὴ 

ὑμι6 ϑαυύ, ὑπ οὐμϑὺ βῖχ βϑίηρ βρϑηῦ ἴῃ Ηδᾶθβθ. “"ἀμϑαϊβᾶ "": 
“δηοϊηῦθα. Ὁ 

ΙΟΙ 



ΤῊΝ ΒυΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΞ 

χλωρὰ δὲ σκιάδε μαλακῷ βρίθοντ᾽ ἀννήθῳ ̓ 

δέδμανθ᾽- οἱ δέ τε κῶροι ὑπερπωτῶνται "Ἑρωτες, 

οἷοι ἀηδονιδῆες ἀεξομενᾶν ἐπὶ δένδρῳ 5 

πωτῶνται πτερύγων πειρώμενοι ὄζον ἀπ᾽ ὄζω. 

ὦ ἔβενος, ὦ χρυσός, ὦ ἐκ λευκῷ ἐλέφαντος 

αἰετοὶ 5 οἰνοχόον ἵἹζρονίδᾳ Διὰὲ παῖδα φέροντες. 
᾿, Ν 7 », ΄ «“ πορφύρεοι δὲ τάπητες ἄνω μαλακώτεροι ὕπνω" 

ἁ Μίλατος ἐρεῖ χὠ τὰν Σαμίαν καταβόσκων 
“ἔστρωται κλίνα τῶδώνιδι τῷ καλῷ ἁμά: " 

Ἁ Ν ΄ ΝΜ Χ 55 ς ς ; τὸν μὲν Κύπρις ἔχει, τὸν δ᾽ ὁ ῥοδόπαχυς 
Αδωνις. 

3 κ Δ... ὦ 7] ΨΦ ς ὀκτωκαιδεκέτης ἢ ἐννεακαίδεχ᾽ ὁ γαμβρός" 

οὐ κεντεῖ τὸ φίχημ᾽, ἔτει οἱ περὶ χείλεα πυρρά. 
νῦν μὰν Κύπρις ἔχοισα τὸν αὐτᾶς χαιρέτω 

ἄνδρα" 

ἀῶθεν δ᾽ ἄμμες νιν ἅμα δρόσῳ ἁθρόαι ἔξω 

οἰσεῦμες ποτὶ κύματ᾽ ἐπ᾽ ἀϊόνι πτύοντα, 
͵ Ν ’ δας: γος Ὁ Ν 7 Ὁ - 

λύσασαι δὲ κόμαν καὶ ἐπὶ σφυρὰ κόλπον ἀνεῖσαν 

στήθεσι φαινομένοις λιγυρᾶς ἀρξεύμεθ᾽ ὁ ἀοιδᾶς" 

“ἕρπεις, ὦ φίλ᾽ Αδωνε, καὶ ἐνθάδε κεὶς ᾿Αχέροντα 

1 χλωρὰ δὲ σκιάδε μαλακῷ βρίθοντ᾽ (ἀτι8}} ἀννήθῳ ΕἸ, οἵ, 1. 
δ, 18. ὅ, δπα 960} οὐ ϑορῃ. Ο.Ο. 1670: τὴϑβ χλωραὶ δὲ 
σκιάδες μαλακῷ βρίθοντες ἀνήθῳ 2. ἀεξομενᾶν (σ6ῃ. }].) ἐπὶ 
δένδρῳ ΑὨΓΘΩΒ : Τη58 -γων ἐπὶ δένδρων 8. αἰετοί : τὴ885 8180 
αἰιτώώύῤφ 4 μά ΑὮγ6ΠΒ5: Τη85 ἄλλα ὅ. τὸν μὲν ϑῃᾷᾶ τὸν δ᾽ 
ἘΣ (Ὁ Π6γ6 γγϑῦθ ὕννο οονϑυϊθύβ, θῦ οὔθ νγυϑάπ]ηρσ- ΟΠ Οἢ): ΠΙΒΒ 
τὰν μὲν ἃηα τὰν δ' ὁ ἀρξεύμεθ᾽ α΄. ἸΚ᾿ΙΘΒθ]πρ᾽ : 185 ἀρξώμεθ᾽ 
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ΤΗΒΟΟΘΒΙΤΊΙ5 ΧΥ͂, 119-26 

Ἴνο ἰεβδίθιϑ στεθη πον Πᾶνα Ρ]ρηῦ γα, νἱτἢ ἀαίηῦν 
τς ΑἕἿ] νῈ}} ἀτοββεα, 
ΒΘ σθοη, {{Ξὸ ρων πὶρ  ηρ4165 πδὺ ΗἸῸ ἔγοτα θοῦ ρ ἢ 

ἴο ὈουΡἢ 
Τυγίηρ ὑπεῖν νναχίηρ γὶπρδ ἴο βργθδά, ἴῃ6 ον - 8065 

Βονθυϊηρ᾽ ΡῸ. 
Ηονν ἔαϊν ἴπ6 ἜθοηΥ ἂπα ἐπεῸ σο]α, {πῸ ἴνοῦν ψϊΐε 

μον ἔδίγν, 
Απαᾶ 68ρ]65 ὑναίῃ ἴο Ζευβ οα σὴ Ὀγϊηρίηρ Πἷ5. ουρ- 

Ὀεδτου ! 
Αγαε, 8πᾷ Πς οονευ]θῖβ βριεδα ἔθου γα ἃΓξῈ βοίευ βργϑδα 

ὕμδη 5166ρ--- 
Ἐογβοοῖῃ Μιδῦαβ ἕονν ΠΔΥ 88, Οὐ π6 τηδϑίεν οὗ 

ϑδϊηΐδη 56 6ρ;, 
““ΤῊ6 Ὀγ1841] θεὰ ἔου Αἀοῃὶς βργεδα οὗ γ οὐ 

τηϑκίηρ' ἴδ; 
ΟΥρεῖβ Βαΐῃ ὑΠ15 ἔῸγ ΠδῚ ψνγαρρίηρ',, Αἀοηΐβ ὑπαὶ ἔον 

ἢ5.᾽ 
Οὐ εἰρη ύθθῃ γϑδῦβ οὐ ηἰπδίθθῃ ἰδ γα {Π6 τοβ6- 
164 στόοχῃ ; 

Η!5 ργεὶίν Πρ 15 βυηοοῦῃ ἴο 5ὶρ, ἔου Ὁ θδαῦβ θαὺ ἤδχϑῃ 
Ὀ]οομα. 

Αμπαᾶ πον 58:65 ἴῃ ΠΟΥ ΠυΒ δα 5 διτηβ, πα 80 γγ8}} 
58 φοοα-ηϊσηῦ; 

Βαὺ τοτηοῖτον γε ᾽}} οοτηα υνἱ ὑπῃ6 ἄενν, π6 ἄδνν, δμὰ 
ἴδ κα βαπαᾶβ ἀπ θθδν Πΐμ υνᾶΥ 

ὙΠ δύ ρδβδῃϊηρ αν ἴῃ 6 Βῃογὸ ἀοίἢ ἰανβ, διὰ ἐπδτε 
ψ ἢ ΙοοΚ5 ἀπαϊρῃὺ 

Απαᾶ Ῥοβοιηβ. θᾶΐ8 4}}] βῃϊηΐηρσ ἔαϊγ ψΨ1}} γαΐϊϑα {ἢ 15 
ΒΥ 1Π1ὴρ ἰὰν :--- 

“0 βνεεὺ Αἀοπίβ, ποπθ θα ὑπ66 οὗ [6 δῃ]άγθη οἵ 
Οοάϑ δηᾶ τχθῃ 

““ ΜΙθὕαΒ, ϑαμλΐαη 566: Μιϊθβίϑῃ δῃα ϑ'δηγϊδι ϑγοοὶ νγῶβ 
αι. 
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ΤΗΝ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΒ 

ε 7 ς ᾿΄ 7 2... .9 ͵ἂ 

ἡμιθέων, ὡς φαντί, μονώτατος. οὔτ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
ΔΓ ᾽ ξ΄ ἢ νΝ . 7 ᾽7ὔ Ψ 

τοῦτ᾽ ἔπαθ᾽, οὔτ᾽ Αἴας ὁ μέγας, βαρυμάνιος ἥρως, 

οὔθ “Ἕκτωρ Ἕκάβας ὁ γεραίτατος ' εἴκατι 

παίδων, 

οὐ Πατροκλῆς, οὐ Πύρρος ἀπὸ Τροίας πάλιν 

ἐνθών, 140 

οὔθ᾽ οἱ ἔτι πρότερον Λαπίθαι καὶ Δευκαλίωνες, 

οὐ Πελοπηϊάδαι τε καὶ ἔλργεος ἄκρα Πελασγοί. 
Δ Ὶ “ ᾽ ἵλαθι νῦν, φίλ᾽ ᾿Αδωνι, καὶ ἐς νέον 2, εὐθυμήσαις 

καὶ νῦν ἦνθες "Ἄδωνι, καὶ ὅκκ᾽ ἀφίκῃ, φίλος 
ς Ὁ 3 

ἡξεῖς. 

ΓΟΡΓΩ 

Πραξινόα, τὸ χρῆμα σοφώτατον ἁ θήλεια" ὃ 
ὀλβία ὅσσα ἴσατι, πανολβία ὡς γλυκὺ φωνεῖ. 

ὥρα ὅμως κεὶς οἶκον. ἀνάριστος Διοκλείδας. 
χὠνὴρ ὄξος ἅπαν, πεινᾶντι δὲ μηδὲ ποτένθης.. 
χαῖρεἴΑδων ἀγαπατὲ καὶ ἐς χαίροντας ἀφικνεῦ." 

1 Μ85 δ18ο γεραίτερος 5 Μ85 αἴβο νέωτα ἃπα νέω ὅ ἃ θήλεια 
τΞ-, τὸ θῆλυ; ὕμοιδ 15. 8. σομηηοη ΘΟὨ ΒΟ ἴῃ 140 Ὀούνγθθῃ 
ΘσΘΠΘΓᾺ] πα ρῬᾶυ ον, 4Μ858 ἀφίκευ πᾷ ἀφίκνευ 
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ΤΗΕΝΟΟΘΕΒΙΤΌΒ ΧΥ, τ2)-τ49 

 νῖχι ονευ νου] πα ἀπάθυυνουἹα ἀοῦϊ Ρᾶ55 πα ρᾶ85 
ΘΘῊ ; 

Ταῦ οαηποῦ Αρδιηθιήπομ, ποὺ ὑπ6 Τοτὰ οὐ {με 
γνγοοία] ὅρΊ]βεῃ, 

Νοῦν {πε ἢγβὺ οἵ ἱπ8 ὑνίςε- ἤθη ΘΒ] ἄνθη ὑπαὶ οαππθ οὗ 
ὑπ Ττόγᾶῃ αα 6 θη, 

ΝΟΥ Ραϊγοοϊαβ Ὀτᾶνθ, ποὺ Ῥγυτθιβ ο]α {Πππὸ Ποιηα 
τοι ὑπ 6 νῦν αἰα νγΐῃ, 

ΝΟΥ ΠΟΙ οὐ ἐπε Κιζῃ οὐ ἐπε6 οἷά 1ρίυἢ ποὺ οὗὨ ἔπθιὴ 
οἵ Πϑεδι δ] οπ᾽ 5 Κίη--- 

Εΐεη Ῥεῖορβθ ᾿ἴπ6 ἰδοκβ ἔἕαϊε 580 ἔπθ, ἀπᾶ Ῥεϊαβρίδῃ 
ΑΥροβ᾽ ρυἱάδ. 

ΔΑἀοηὶβ συνθεῖ, Αἀοηΐβ ἀθϑυ, 
Β6 σγϑοίοιβ ἴον ἃποῦμευ γᾶν; 
Του τῇ ννϑ]οουηα ἴο ἐπῖπθ οὐγῃ αἰννάν, 
Απα νυ ϑ]σοῖηθ ννε᾽]}] θοῦἢ οὐ ἴο- ἀν 

Απά ποχὺ Αἀοῃίβ5-[146,᾿ 

ΘΟΗ6Ὸ 
Ο Ριαχίηοε ! ννῆδὺ οἱθνοὺ ὑπίηρθ γα ννοιθῃ 816! 

1 ἀο δῆνυ ποὺ Κπονῖπρ' 4}1 ὑπαῦ, ἀπ α 501}1 τῆογα Πανὶπρ' 
ΒΌΘΙ ἃ Ἰονεὶν νοῖΐοθΊ. Βαΐ 1 τηυδῦ θὲ σεὐϊζίηο ὈδοΚ. 
15 ΠΙοοϊοίααβθ᾽ αϊππου-τηθ, δηα ὑμαῦ τηδπ᾿5 8ἃ]] 
ΡΕΡΡευ; 1 νου] π᾿ Ὁ δανίβα ἀμ ο δ ἴο ΘΟΠ6 ΠΘΔ1 Ὠΐτη 
Ἔσθη, θη ἢ ε6᾽5 Καρὺ νναἰϊτίηρ ἴῸΓ δῖ5 οοα. ἀοοά- 
Ὀγε, Αἀοηΐβ ἀδυ]ηρ ; ἀπα 1 οὨἱγ ὑγαβῦ γοὰ τὰδὺ ἤπα 
1.5 81} ἐγίνη ΘΠ γοὰ οΟμη6 παχὺ γ6 8}. 

““ΠῊ6 Τιοτά οὐ {μ6 Υοοῖα] Κρ] θθη"" : Α͵δὰκ. “ΠῚ 6 Βγβῦ 
οὗ ὑπ6 ὑνίοθ-ῦθῃ ομ ἡ] άγϑη "ἢ : Ἡθοΐου. ““ ΑΙ] Ῥϑρρϑὺ᾽": ἴῃ 
ὕπ6 ατοθκ “811 νἱπϑραν," 

Το 5 



Δαν Ψ ὐδε ἴοι 

ἐγ δὲ ἀἀοϑ να, ἕ 

ἐτὸ Ἰ  Φ ΤΕ 58:2. ἠδ δτρυ 
αὐλεξοποξ δι χϑα τ 58. 

ἘΣ ΤῊΣ ἐαρΗ ΌΣΝ 

Ὑ, ἐπα μι ἧς τοι εν 

ϑὰ; ὑαξ ὁρη ἘΓΡῚ 

ΟΣ ΩΣ 

Κ, εἰὰ 

τρς ἐλδιν ϑ8 ΠΣ ΠῚ  ὡριίη ̓ 

δι ΕΞ ΕΜΕΡ ὁ δ δ δ᾽ ἘΟΡῚ δ Ἕ ἩΡΟΡΕ, 
ἐν; ἘΡΡΕΓΕ ΗΑ ἀπο τ φι τΘ τὴς ἌΠΕΣΣ μὰ τῷ 2 ὁ αὐδνδεο ἐξ 

- Ἢ Ἤ ν᾿ εἰ ἐὺ ἘΥ ν 4 ἐξ ει κε Ν 2 ἄγ: ἐξ ὑρφαλός, 
Σὰ εξ 

᾿ 

Ὁ ΠΣ 

᾿ 

ΐ 

, ἰ ᾿ 
Υ ἊΝ πων ζ 



ΧΥΙ.--ΤῊΒ ΟΗΑΕΙΤΕΒ 

Τὴ ἐγααϊίίομαὶ παρῖθ 9 ἐμὲ ροθηι, ΤῊς ΟΠανίδεβ ογ' 

Οτδοθβ, πάῃ ἤαὺθ ὅδοη τοαϊίῳ ἐδ ἐς Γλεοογίδις παὰ 

σίυθη ἐο ἐξ τυποῖο υοἴμηιο Γ᾽ α δηιαϊί οοἰϊθοίδοη 97 ροθηιδ, 
2ογ τὐἱοι ἐλμιὶδ ροόηῆὲ τ0ᾳ65 ποῖ τυγίέθη ὧδ ὦ δρθοϊαὶ 

ἀοαϊοαίοη. [π τέ κθ δοιυαὶία λό ἐπαϊβογοηοο 97 α πιοπθυ- 

ἰουΐπρσ ἀρ, απὰ αδὴδς (07 ἐδ ραίγοπαρο 0}; ΠίδγΟ, ἔθη 

φοπογαῖ-η- οἰ, αὐιογιναγας ἐΐηρ, ὁ ϑῳγασιιδο, θυθη ὧδ 

ϑιέηιοπίά 5 ἠαά ἐξ ραίγοπαρε---ποὲ ὁ ἐδε γεί Ηίογο, αϑ 

ἀδ τυομιά ἤἄαυο βαἰά παὰ ἐμὲ Ηΐδνο ἐΐθη ὅσοι ἀπ, δειέ 

-- οὔ ἐμο σγοαί ἰοτάς ὁ} 1 ποοδαίΐψ. 

᾿ ΧΟ 



ΧΥΙ. ΧΑΡΙΤΕῈΣ Η ΤἸΕΡΩΝ 

Αἰεὶ τοῦτο Διὸς κούραις μέλει, αἰὲν ἀοιδοῖς, 

ὑμνεῖν ἀθανάτους, ὑμνεῖν ἀγαθῶν κλέα ἀνδρῶν. 
“ , ͵ Μοῦσαι μὲν θεαὶ ἐντί, θεοὺς θεαὶ ἀείδοντι" 

᾿ Α 7ὔ 

ἄμμες δὲ βροτοὶ οἵδε, βροτοὺς βροτοὶ ἀείδωμεν. 
“ ς 

τίς γὰρ τῶν ὁπόσοι γλαυκὰν ναίουσιν ὑπ᾽ ἀῷ, 
ς 7 ΄ 1 , δ οδά ν ἡμετέρας Χάριτας ' πετάσας ὑποδέξεται οἴκῳ 
» Ψ' 50.» 3 5 7 }] 7 

ἀσπασίως, οὐδ᾽ αὖθις ἀδωρήτους ἀποπέμψει, 

αἱ δὲ σκυζόμεναι γυμνοῖς ποσὶν οἴκαδ᾽ ἔασι, 
πολλά με τωθάζοισαι, ὅτ᾽ ἀλιθίαν ὁδὸν ἦνθον, 

ὀκνηραὶ δὲ πάλιν κενεᾶς ἐν πυθμένι χηλοῦ 
“ ’ -“ 

ψυχροῖς ἐν γονάτεσσι κάρη μίμνοντι βαλοῖσαι, 
», 2 91Α “ ΦΟ Ὰς » -“ ἔνθ᾽ αἰεί σφισιν ἕδραι, ἐπὴν ἄπρακτοι ἵκωνται; 

- “ , [Ϊέ ’ 

τίς τῶν νῦν τοιόσδε; τίς εὖ εἰπόντα φιλήσει; 
5 30. Ε] Ν ὩἙγ  Ψ ΕῚ Φὶ ὁ» ς ΄ 

οὐκ οἶδ᾽. οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄνδρες ἐπ᾽ ἔργμασιν ὡς περος 
ἐσθλοῖς 

2 -" ΄ 77 ς ἈΠΕ ὁ Ν 7 

αἰνεῖσθαι σπεύδοντι, νενίκηνται δ᾽ ὑπὸ κερδέων" 
κ- Ν ’ : “ » ’ »Μ ᾿ - πᾶς δ᾽ ὑπὸ κόλπῳ χεῖρας ἔχων πόθεν οἴσεται ἀθρεῖ 

’ὔ ἄργυρον, οὐδέ κεν ἰὸν ἀποτρίψας τινὶ δοίη, 
᾽ ἀξ) . Σ ἢ 7 ΟΣ, 7 ἀλλ᾽ εὐθὺς μυθεῖται: “ ἀπωτέρω ἢ γόνυ κνάμα: 
αὐτῷ μοι τί γένοιτο 3; θεοὶ τιμῶσιν ἀοιδούς. 

1 ἡμετέρας Χάριτας: 5010]. τὰ οἰκεῖα ποιήματα 3} 
γένοιτο ; Ἐ;, οἵ. ΤΏΘοΟΡΗγ. Οἦαν. 14, 2 λογισάμενος ταῖς ψήφοις 
καὶ κεφάλαιον ποιήσας ἐρωτᾶν τὸν παρακαθημένον' τί γίγνεται; 
“γδοῦ ἄοοβ 1ὖ ΘΟΠη6 ὕο ἢ : Ιη88 τί ΟΥ τι 
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ΧΥ].--ΤῊΒ ΟΗΑΚΙΤΕΒ 

ΤῪΙΒ Ἔν ἴΠ6 οἄγα οἵ Ζευβ᾽ ἀδιιρηὔουβ δΔηα δνεῦ οὗ 
6 ροδθῖβ ἴο γυπᾶρηϊέν ὑπ6 ἴπημγοῦΐαὶ (ἀοαβ πα Ἔα 
ἴο πιᾶρηϊέν ἴῃς δοῃϊθνοιηθηΐβ οἵ σγθαῦ τηθη. Βυΐ 
ἴῃς Μυβεθ ἂῖεὲ. ἀοαβ, δπά ᾿εῖὶηρ ἀοαβ 40 5ἰηρ οὗ 
οαβ, γν 1} ]16 85 ἴῸ} τ1ι8 νγα 4.6 6, 8π6 Ὀδίηρ γηθη ἰθὺ 
5 βίην οὗ τηβῃ. 
Νον ψῆο οὗ 8}1 ὑπαὺ ἀνν6}} θδηθαῖῃ {Π6 σγὰν ἄδνῃ, 

58 0 γγ 0, .}1}} ΟρΘἢ ἢΐβ ἄοοῦ ἴο γεοοῖνα τὴν ργου ΟὙὐδοα8 
ΘἴΔαϊγ, δπα ποὺ ταΐμον βεπα ὑπθη) ἄνδὺ δηρίγ- 
μδηᾶεά, 50 ἐπαὺ ἔμεν σεῦ ὑπθη που ἔγτονηὶηρ πα 
ραγεΐοοῦ, ὕμεσε ἴο ἤθει. αὖ τὴς ἴον" βεπαϊηρ ἔθ ἃ 
0015 εὐγδηᾷ, ἔπεσα ἴο βϑῃγίηκ οὔοα ἀραΐῃ ἱπίο {πὸ 
θούζοτα οὗ δῃ δι τῪ ῥγθβ85, Δη4α βἰηκίηρ {πεῖν Πδδᾶς 
ὈΡΟῚ ὑΠ6ῚΡ Ο81}}] Κπαοβ ἴο ἁρί4άθε ψῃεα ὑΠπῸῪ Ἔνον 
Ιοᾶσε θη πον ταῦ ἘΒΙΙΘΟΘΘΒ[Ἃ] ἔγοτη ἀργοδᾶ ἢ 
Υο, 1 580, ἴῃ {8 ργεϑδθηῦ νου ψν1}} Ἰοὺ ὑπ δ πὶ 1π, 
ἃ ψηῸ ἴπ ἴΠ6 ῥγεϑθοηῦ ἀανβ ψ1} ἴονα οπα ἐπαὶ 
μα βροόοκε πίη με ]]} [1 οδῃμποὺ (611. Τῆς ρῥγαΐβε 
ΟΠ66 Βουρηῦ ἕο ΠΟΌ]6 δοῖβ 15. βου ρῃῦ ΠῸ τη018 ; ρε]ἢ 
ΓΕΙΘῚ5 ΘΟΠΟΠΘΙΌΙ ΟὗὁἨ Θνϑῖν πεᾶυῦ; δηα ἐνεὺν Υη8} 
Ἰοοῖκβ Βαπᾶ ἴῃ ροοκεὺ ψῃθτε ἢδ τᾶν σεῦ πὶ 51] ΝΕ Ὺ ; 
ΔΎ, ἢ6 ψουἹα ποῖ σἷνα δποῦμ ον 50 τυοἢ 85 ἴῃς οὔ. 
ΒΟΥδρίηρβ οὗ {πΠ6 τυϑδὺ οὗ 1, Ὀυὺ 5 γα] ῦνναυ ΟΥ68 
““ ΟΒαυῖτυ Ρερὶπϑ αὖ ἤοηθβ. ΥὙΥ̓μαῦ οουηθβ ὑπεγεουῦ ῸΓΣ 

“ΟΠ Ὀθρίηβ δῦ. ποπῖθ ἢ : ἴῃ ὑπὸ Οαὐϑοὶς “086 5Βΐη 1165 
ἔασύμου ὑπδη ὑπο Κηθθ.᾽ 
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ΤῊΗΕ ΒΌύσΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

τίς δέ κεν ἄλλου ἀκούσαι; ἅλις πάντεσσιν Ὅμηρος. 90 

οὗτος ἀοιδῶν λῷστος, ὃς ἐξ ἐμεῦ οἴσεται οὐδέν.᾽ 
“ 7 Ν 7 « 7 Μ Ν 

δαιμόνιοι, τί δὲ κέρδος ὁ μυρίος ἔνδοθι χρυσὸς 
’ ᾽ [2 Ὰ 7 Μ κείμενος; οὐχ ἅδε πλούτου φρονέουσιν ὄνασις, 

ἀλλὰ τὸ μὲν ψυχᾷ, τὸ δέ πού τινι δοῦναι ἀοιδῶν" 

πολλοὺς 1 εὖ ἔρξαι παῶν, πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλων 

ἀνθρώπων, αἰεὶ δὲ θεοῖς ἐπιβώμια ῥέζειν, 

μηδὲ ξεινοδόκον κακὸν ἔμμεναι, ἀλλὰ τραπέξᾳ 

μειλίξαντ᾽ ἀποπέμψαι, ἐπὴν ἐθέλωντι 5 νέεσθαι, 

Μουσάων δὲ μάλιστα τίειν ἱεροὺς ὑποφήτας, 

ὄφρα καὶ εἰν ᾿Αἴδαο κεκρυμμένος ἐσθλὸς ἀκούσῃς, 80 
μηδ᾽ ἀκλεὴς μύρηαι ἐπὶ ψυχροῦ ᾿Αχέροντος, 
ὡσεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἔνδοθι χεῖρας μακέλᾳ μέ χεῖρ 
ἀχὴν ἐκ πατέρων πενίαν ἀκτήμονα κλαίων. 

πολλοὶ ἐν ᾿Αντιόχοιο δόμοις καὶ ἄνακτος ᾿Αλεύα 

ἁρμαλιὰν ἔμμηνον ἐμετρήσαντο πενέσται" 

πολλοὶ δὲ Σκοπάδαισιν ἐλαυνόμενοι ποτὶ σακοὺς 

μόσχοι σὺν κερααῖσιν ἐμυκήσαντο βόεσσι, 
, 5.Δ 7ὔ , : 4 μυρία δ᾽ ἂμ πεδίον ἸΚραννώνιον ἐνδιάασκον 

ποιμένες ἔκκριτα μῆλα φιλοξείνοισι Ἰζρεώνδαις" 
ἀλλ᾽ οὔ σφιν τῶν ἦδος, ἐπεὶ γλυκὺν ἐξεκένωσαν 40 
θυμὸν ἐς εὐρεῖαν σχεδίαν στυγνοῖο γέροντος, 

ἄμναστοι δὲ τὰ πολλὰ καὶ ὄλβια τῆνα λιπόντες 

1 πολλοὺς ΝΥΝῚ: τη85 πολλοὺς δ᾽ 2 Μβ5 ἐθέλοντι 
ὃ στυγνοῖο γέροντος ἩοΙΒύθΓ ΠΥ 5 ἔγσοπι Ῥγορογῦ. 8. 18, 94: 
ΤῊ55 στυγνοῦ ἀχέροντος 
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ΨΥ ΟΝ Υὖν ΡΝ 

ΤΗΒΟΟΕΙΤΌΒ ΧΥῚ, 2ο-42 

τη6 ἢ ᾿ΤῚ5 {ης Οοἄαβ ὑπμαὺ ποποὺν ροεῖβ. ΗΟ ἰ8 
ΘΠΟῸΡῚ ἴον 41}. Ηΐτ τὰκ 1 Ὀεβδὺ οὗ ροοῦβ, γῇο οὗ 
Ιη6 584}} σεὺ ποίῃίϊηρ.᾿ 

ῬΟΟΥΙ͂ 5ἰτηρ]α [0015 ψμᾶῦ ργοῆὺβ ἰῦ ἃ τη ὑπαῦ Πα 
ἢᾶνε ἐπουβαμαβ οἵ ροἹᾶ Ἰαϊᾶ Ὀγ ἢ Τὸ ῃθ νῖβϑε {πε 
Ἔπ]ουμηθηῦ οὗ το 65 15 ποὺ ὑπαῦ, θαὺ γαΐηθν ἴο οἵἷνε 
ἢγϑὺ βοτηθυνῃδὺ ἴο 8 οὐνῃ 508], πα ὑπο π βομπηθιῃϊηρ, 
τηθύμίηκϑ, ἴο οὴα οἵ πΠ6 ροοὺβ; ἴο νἱῦ, 1 15 ἢγοι ἴο 
ἄἀο το σοοα 85 ψνγὲ]}] ἴο οὔθ ᾿Ὡθῃ ἃ8 ἴο ἢἰβ 
ΚίηϑίοΙκ, ἴο τπᾶκα οὔεγίηρ οὗ βδουϊῆος. ὑποθδβίηρὴν 
ἀΡΟῚ ἐπε αἰΐανβ οἵ {πΠ6 ἀοάβ, ἀπά, 6 οὁπα ποβρίζδθ]ν 
τηϊπἄοα, ἴο 56 πα ἢ15 ρσιιοδῖβ, ΠΕ η οῸ πεν ψ]]], 
Κιηαϊν οπἰτεαϊθα νὰν; ἃπα βθοοηαϊν ἃΠα ΙΠΟΓῈ 
ὑμδη 411, 1Ὁ 16 ἴο Ῥεβϑίονν Ποποῖ ἀΡΟὴ ἔπε ΠοΙγῪ 
ἰηξουργεΐευβ οἵ πὸ Μιαβεβ, ὑπαῦὺ 8580 γοὰ τηδὺ ταῦθ 
θὲ νν 6 }] βροῖζεπ οὗ θνθὴ ἤθη γοὰ 116 Πα ἴῃ Ποδίῃ, 
ἔμδη, {16 βόῖὴθ Πουγ- Πα πα θα ἀοἸ νίηρ 50η οἵ ἃ ῬΟΟΥ 
ξαῦμον θδυνι προ ΠῚ5 δ ΌΥ ΡΘΠΌΤΥ, τη Κ6 γΟῸ" ΠΊΟδ ἢ 
θεβίθ οὨ1}} ΑΟΠΘυο π᾿ 5 ὈυπΚ πὶ πουὺΐ Εἰ Π ΘΙ πϑπ6 ΟΥ 
ἔδτηβ. 

Μϑμν ἱπάθεα ψεῦα ὑπΠ6 Ὀοπαμηθη δαυημθα ἐπεὶγ 
το ὐὮ]Υ τηθϑα ἴῃ ἴΠ6 Πουβ65 οἵ Απίοοθιβ πα Κίηρ 
ΑἸδυδαβ, την πα οαἶνεβ ὑπαῦ ψεηῦ Ἰονίηρ σἱτἢ 
ἴῃς Βουποα Κίπα Ποῖὴθ ἴο ὑΠ6 Ὀγγθϑ οὗ {πΠς6 ϑοορδᾶβ, 
ἃπα ἕδη ὑπουβᾶπα ψγεσα ὑπ ἔπε δδερ ὑμπαὺ {πῸ 
Βῃδρῃουάβ οἵ ἴῃς ρ]αίϊπ οἵ Οὐᾶπποη νναΐοῃεα 4]} 
ηἰσηῦ ἴον [ῃ6 Ποβριϊα0]6 Ογθοπάδα ; θὰ οηος 411 {π6 
βυγεοῦ ψῖπα οὗ ὑπ δὶν 86 νγὰβ πὶ ὑη86 σγτεαῦ οΡ, οῃδα 
ΠΟΥ γα Ὲ δηθαι Καα ἴῃ ὑμ6 Ῥᾶῦρε οἵ {πες οἱ τηδῃ 
Ἰοαϊηβοτηθ, ἴΠ6 Ἰογᾶποθ δηα ρ]θαβασε οἵ ἴποβε ὑπίηρθ 
γνῶ 5 ὉΠΟΙΥΒ ΠῸ ΤΠΟΤ : 8πα ὑμπουρῃ πεν Ἰεΐ Ὀϑἢϊπά 
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ΤῊΗΒ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

δειλοῖς ἐν νεκύεσσι μακροὺς αἰῶνας ἔκειντο, 
εἰ μὴ θεῖος ἀοιδὸς ὁ ΚΚήϊος αἰόλα φωνέων 
βάρβιτον ἐς πολύχορδον ἐν ἀνδράσι θῆκ᾽ ὀνο- 

μαστοὺς 
ὁπλοτέροις, τιμᾶς δὲ καὶ ὠκέες ἔλλαχον ἵπποι, 

“ δ ε [οἷ , Φ 3 ͵ὔ 

οἵ σφισιν ἐξ ἱερῶν στεφανηφόροι ἦνθον ἀγώνων. 
τίς δ᾽ ἂν ἀριστῆας Λυκίων ποτέ, τίς κομόωντας 

Πριαμίδας ἢ θῆλυν ἀπὸ χροιῆς Κύκνον ἔγνω, 
΄ 

εἰ μὴ φυλόπιδας προτέρων ὕμνησαν ἀοιδοί; 
505» Ἁ ς , Ν »Μ “ » Ν 

οὐδ᾽ ᾿Οδυσεὺς ἑκατόν τε καὶ εἴκοσι μῆνας ἀλαθεὶς 
ι΄ φι. Φφ ὦ ,ὔ Ἵ εἢ ᾽ 3 5 5 Ν 

πάντας ἐπ᾽ ἀνθρώπους, ᾿Αἴδαν τ᾽ εἰς ἔσχατον ἐνθὼν 
ζωὸς καὶ σπήλυγγα φυγὼν ὀλοοῖο Κύκλωπος 
δηναιὸν κλέος ἔσχεν, ἐσιγάθη δ᾽ ἂν ὑφορβὸς 
Εὔμαιος καὶ βουσὶ Φιλοίτιος ἀμφ᾽ ἀγελαίαις 
ἔργον ἔχων, αὐτός τε περίσπλαγχνος Λαέρτης, 

5 ,ὔ Μ .] 7 3 Ἅ 3 ,ὔ εἰ μή σφεας ὥνασαν ᾿Ἰάονος ἀνδρὸς ἀοιδαί. 
ἐκ Μοισᾶν ἀγαθὸν κλέος ἔρχεται ἀνθρώποισι, 

7 Ν ΄ 5 ’ ἤ 

χρήματα δὲ ζώοντες ἀμαλδύνουσι θανόντων. 
᾽ 3. ἂν Ν ς ᾽ δι ὅδ τ Ψ - 

ἀλλ᾽ ἶσος γὰρ ὁ μόχθος ἐπ᾽ ἀόνι κύματα μετρεῖν, 
“ ΑΙ ς 7 ὃ ΝῊ -“ ΚΣ 2 θ -“ 

ὅσσ ἄνεμος χέρσονὸοε κατὰ" γλαυκᾶς ἄλος ὠθεῖ, 

ἢ ὕδατι νίζειν θολερὰν διαειδέϊ πλίνθον, 
καὶ φιλοκερδείᾳ βεβλαμμένον ἄνδρα παρειπεῖν" 5 
χαιρέτω ὅστις τοῖος, ἀνάριθμος δέ οἱ εἴη 
» ϑ3ϑυ ἈΝ ῇ Υ “ 3 ῇ 

ἄργυρος, αἰεὶ δὲ πλεόνων ἔχοι ἵμερος αὐτόν. 
αὐτὰρ ἐγὼ τιμάν τε καὶ ἀνθρώπων φιλότατα 

“ ς , Ἀ δΆ “ ς ΄ 
πολλῶν ἡμιόνων τε καὶ ἵππων πρόσθεν ἑλοίμαν. 

1 κατὰ ΒΙΘΟΠΘΙΘΙ : 855 μετὰ 2 παρειπεῖν : ΠΊΒ5 850 ὁ 
παρελθεῖν 
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ΤΗΕΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΥῚ, 433-67 

τῃθ 4}} ὑμαῦ σγεαῦ δῃὰ ΠΟΌ]6 νυ θα] ἢ, ὑπαν Πα ἰδίῃ 
ἀτηοην {πε νῖ]8 ἀδδα Ἰοπρ'᾽ ἃρ65 ὉΠΥΘΘ θ γα α, Π8α ποὶ 
ὑΠςῸ σγεαὺ Οεἰδη οὐβα βυνεαῦ ναυὶθα ἰὰγ8 ἴο ὑΠ6 βὑυηρ5 
δηπα ἑατηοιβεα ὑπδπ ἱπ ροβίευϊου, ἀπα Πα ποὺ {με 
ΘΟΌΒΟΥΒ ὑπαῦ οδη]6. Πούηθ ἴο ἔπι νἱοϊονίουβ οαὐ᾽ οἵ 
16 Οδίηδθ δοῃίθνθα {ῃ6 Ποποῦν δηα οἹοῦῪ συ ΒΊ ἢ 
ο4]16α ἴῃς ροσδὺ ἴο [15 ἴδβι. 

ΤΉδη ἴοο ἐπα Ἰογάβ οἵ πε οἱα Γι γοίδηβ, ὑπθη ἐπα 
Ἰοηρ-Παϊγεα Ομ] ἄγε οἵ Ῥυΐδηι οὐ ὑῃδαὺ γοπαβ ὑπαὶ 
νγὰ5 νᾶ 85 ἃ ϑγΟΙΏΔΠ,---ϑν ψ)Π0 δα Κπόνῃ δυρηὺ οἵ 
ἔπθιη, δα ποὺ ροδὺβ Ὠγιηπϑαᾶ ἐπα θαὐ]6-οὐἱθβ οἵ δῇ 
εἸάεν. ἄἀαυῦδϑ Μούδθονεὺ Οαγϑββθὺβ μα ψϑηάθυβα ἢἰβ 
Βυπαγεα τοηδηβ ἀπ ὑνγεηῦν ὑΠγοαρἢ 411] Π6 νου]ά, 
οοῖηθ ἴο υἰϊξεχτηοοῦ Ηδαδ685 αἰΐνε, δα φὍΠΕ 5β8ῇξ ἔγουα 
ουὖῦ {Πς6 οἂνε οὗ {πε [611] γοϊορβ, ἃπᾶ ἔμθη δα ΠΘνΟΥ 
δη]ογεᾶ {πῸ Ἰοηρ' δἀπα Ἰαβυϊπρ σου οἵ ἰὑ 4}}:; δηᾶ 
ἃ5 Ὑ7Ὲ}} σγεαί-Πεαῦὺ 1,αοτῦεβ Πἰτηβ6 }  ἃ5 Εἰασδθιιβ {Π6 
Βορ-αγτὰ δπα Ῥμιη]οδιϊαβ ὑπῈ Κοαροὺ οὗ μδγα θα Κίπε, 
411 Δ Κα μαᾶ θδεθὴ ὑπάδι βίίθπος μδα ἰδ ποὺ ργοβίθα 
ὑπο οἵ {Π6 ἰὰγ8 οἵ ἃ τηδῃ οἵ [οηΐδ. 
Υ68 ; »οοα ἴδμπηθβ πθῃ ΤΥ σεῦ οὗ ὑπΠ6 Μι565, υΐ 

το Π65 θὲ νψαβίεα οἵ {πεῖν ροβίου νυ αἴϊζευ ὑπὸν ἃγ6 
ἀεδά. Βυῦ βθείηρ' 9Π6 ἸηΔΥῪ 85 ΨΜῈ}} βἔγσῖνα ἴο νᾶ 8ἢ 
ΟἸθδῃ ἴῃ Οἶθαν νγαῦου ἃ βιη-αγ θα ὈΥυΊοῖκ, ἃ5. 611 οἰδμα 
ου π6 Ὀδδοὴ ἃπα πα θ 6. Π6 υγᾶνα8 αἀσίνθη 5Που- 
γνγαταὰ οἵ 6 να ἴσου ὑπΠ6 Ὀ]ὰ 6 568, 85 566 Κ ἴο ψ ]η 
Ὀγ ψογὰβ οὴ8. ψΠο86 μϑαγὺ 15 σγου πᾶ δα νυ τ ἴῃ ἰονα 
οἵ σαΐῃ, 1 Ια 411 βοἢ ἃ νεῖν φοοα ἀδΥ, ἃπα ψ]5ἢ 
ἴμθῖὴ βἰϊνον Ὀθγοπμα οουηϊηρ δηα Ἰοηρ' 116 ἴο {πεῖν 
ΟΥΑΙ ηρ ΤῸΥ Τηογ6. ΕῸΣ τηγβο], 1 σπου] γαῦμον ὑμπε 
εβύθοιῃ 8η4 ἔτ Θ μἀ881ρ οἵ τὴν ἔθ! ]ουν- θη ὕπδη μα παν δ α5 
οὗ τη]65 ἃπα ΠΟΙ568. 
“ΤῊ 6. ργοαὺ Οδίδῃ " : Β:τηοη 68. “Α πῆδῃ οὗ Ιοηΐδ᾽): 

ἩοοΥ. ““δαη-αἀγοα ὈγΊοῖς ἢ: θη ννϑυύθα ὑΠ18 ὈΘΟΟΠΊΘΒ 
Οἷαν δρϑὶῃ. 
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ΤῊΒ ΒΌΘΟΟΠΙΟ ΡΟΕΤΘΒ 

δίζημαι δ᾽, ὅτινι θνατῶν κεχαρισμένος ἔνθω 
σὺν Μοίσαις" χαλεπαὶ γὰρ ὁδοὶ τελέθουσιν ἀοιδοῖς 

7 5 7 Ἂ, 7 ΄ κουράων ἀπάνευθε Διὸς μέγα βουλεύοντος. 
οὔπω μῆνας ἄγων ἔκαμ᾽ οὐρανὸς οὐδ᾽ ἐνιαυτούς" 
πολλοὶ κινήσουσιν ἔτι τροχὸν ἄματος ' ἵπποι. 
ἔσσεται οὗτος ἀνήρ, ὃς ἐμεῦ κεχρήσετ᾽ ἀοιδοῦ 
ῥέξας ἢ ̓ Αχιλεὺς ὅσσον μέγας ἢ βαρὺς Αἴας 
ἐν πεδίῳ Σιμό ὅθι Φρυγὸς ἠρίον Ἴλ ω Σιμόεντος, ὅθι Φρυγὸς ἠρίον Ἴλου. 

δ “ ’ φι πον , ΄ ἤδη νῦν Φοίνικες ὑπ᾽ ἀελίῳ δύνοντι 
᾽ “ 7 9» Ἁ 3 ’ὔ οἰκεῦντες Λιλύβας " ἄκρον σφυρὸν ἐρρίγασιν" 

ἤδη βαστάξουσι Συρακόσιοι μέσα δοῦρα 
ἀχθόμενοι. σακέεσσι βραχίονας ἰ ἰτεἴΐνοισιν" 
ἐν δ᾽ αὐτοῖς Ἱέρων προτέροις ἴσος ἡρώεσσι 
ζώννυται, ἵππειαι δὲ κόρυν σκιάουσιν 3 ἔθειραι. 

᾿] Ν “ ,ὔ 4 ᾿ 7 : Ἀ.} ἡ αἰ γὰρ Ζεῦ κύδιστε πάτερ καὶ πότνι᾽ ᾿Αθάνα 
κώρα θ᾽, ἣ σὺν ματρὶ πολυκλάρων ᾿Εφυραίων 

7 » 5. ἡ 7 εἴληχας μέγα ἄστυ παρ᾽ ὕδασι Λυσιμελείας, 
ἐχθροὺς ἐκ νάσοιο κακαὶ πέμψειαν ἀνάγκαι 

ῇ Ν “ , , 5 ἤ 

Σαρδόνιον κατὰ κῦμα φίλων μόρον ἀγγέλλοντας 
7 ΨΧΨΖ0 ἐφ “ .} Ν » Ἁ “- 

τέκνοις ἠδ᾽ ἀλόχοισιν ἀριθμητοὺς ἀπὸ πολλῶν" 
,ὔ ἄστεα δὲ προτέροισι πάλιν ναίοιτο πολίταις, 

δυσμενέων ὅσα χεῖρες ἐλωβήσαντο κατ᾽ ἄκρας, 
5 Ν δ᾽ » 4 θ 4 « δ᾽ 3 7] 

ἀγροὶ δ᾽ ἐργάζοιντο τεθαλότες," αἱ δ᾽ ἀνάριθμοι 
μάλων χιλιάδες βοτάνᾳ διαπιανθεῖσαι 

Ἂ , ᾽ Ν 

ἂμ πεδίον βλαχῷντο, βόες δ᾽ ἀγελαδὸν ἐς αὖλιν 

1 ἅματος- ὙΝῚ : π185 ἅρματος 3 Λιλύβας Καίϊροῦ: ΤῊ55 
Λιβύας 8 σκιάουσιν : ΤῊϑΒ 85δο σκεπάουσιν 4 ἀγροὶ δ᾽ 
ἐργάζοιντο (ρᾶ581ν6) τεθαλότες Εἰ : Τη55 ἀγροὺς δ᾽ ἐργ. τεθαλότας 
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ΤΗΕΟΟΘΕΒΙΤΌΒ ΧΥΙῚ, 68-02 ᾿ 

Απᾶ 80 ποὺ ἴ δῖ οἵ Υ νΥ8Υ ἴο βεεὶς ἐο ψψοιω ἰῃ 
11 ἐπς ψοῦἹᾶ 1 τ ἴῃς Μυβεβ μὰν οομηθ δῃα θὲ 
γγΘ]οοῖηο :---ῦ ἢ ὑπ Μα565, ἴον ᾿015. 111} ὑγαν δ! ηρ ΤῸ 
γοῦν ρΡοδὺ 1 ἢ μάνα ποὺ ψίῦ Ηΐτα ὑΠηΠ6 δυο 8 
οὗ 1ῃ6 ατεαὺῦ Οουηβθ]]ου. Νοῦ γεῦ ἂρ ὕπΠ6 μθᾶνϑῃβ 
γγθδυ 64 οὗ Ὀγηρίηρ τουπα {Π6 τη 8 ΠΟΥ [ἢ 6 γ6818 ; 
ΤΩΔΗΥ͂ ἔῃ 6 ΠοΥβ65 γεὺῦ ψ}}} τῸ}} Π6 ψη66] οὗ πε ἄδυ ; 
Πα 1 514}} γνεῦ ἢπα ὑπθ τδὰ ψῃῸ ὑπϑυθίουα 5}8}] 
παρα τα ἔου ἷ5 ροεῦ Ὀδοδιθα ἢ6 584}} ἢᾶνα ἀοπα 85 
ἀουρ ΠΥ ἃ5 ἐνεν αἰ στοαῦ ΑΘΠ11165 οὐ ἀν θδα Αἰ ὈῪ 
1Πς6 στᾶνε οὗ Ῥῃγυρίδαῃ [105 ἴῃ ϑ᾽μηοθὶβ να ]6. 

ΕῸΡ ἰἴο! με Ῥῃοδηϊοίδη ἄνα! ]εν πῃ {Π ἔοοῖ οὗ 
ΓΑγθὲ ἴῃ πε ννεϑὺῦ βῃυσάθυβ δἰγεδαν δῃᾶ βῇῆδκαεβθ : 
16 ϑυγασοαβδη μαῦἢ αἰγοδαᾶν Πῖ8. βρθᾶν Ὀγ [Π6 τη α]6 
ἀηα Ηΐβ ν]οΚ ὺ ἕαῦρα ΡΟΙ [8 ἀυτα ; ἃΠ6 ἔθ γα {1 ὁπ 6 
οὗ ὑπ οἱάθῃη ἤθύοεβ βίαπαά Ηΐογο σίγαϊηρ ἷ8. ἸΟΪη5 
διηοηρ ᾿ΐβ τηθη, ἃ ΠοΥβ6- δῦ οΪυμηθ νγανίηρ οἡ. δ 
οὐδοῦ. Αμπᾶῖῖ ψουἹᾶ ἴο {πθ6, τοπονηδα Εδύμου, δπα 
ἴο μεθ, [δᾶν Αἴπαμα, Τ νου]Ἱα ἴο μεθ, Μαίάβθῃ ψῆοὸ 
νντἢ την Μούμου ἀοβθῦ ροββεδ8 ὈῪ [γϑι πη] ἰδ β 5146 
πΠ6 στεαὶ οἰδγ οἵ ἴδ το Ἐρῆγγθαπβ, 1 ψου]Ἱᾶ ὑπαὶ 
ΕΥΪ πϑοθϑϑιθθϑ. τ ΔΥ ΟΙΘαΥ ΟἿἿ ἰ5]απα οἵ Ποβϑῦ!]α [01 
θα βαεπᾷ ὑπεπὶ ἄονῃ ἐπ 6 ϑδγαϊηΐδη γανα νὴ ῦἢ ἐπα 
οὗ ἀεδαΐῃ ἴο ψίνεβ δα ομ] γθη, ἃ τϑιηηδηῦ ΘΑΒΥ ἴο 
πυχηθον οὗ ἃ τηϊρηῦν ποβϑῦ; ἃπα 1 ῬΥᾶΥ ὑπμαὺ 411} ὑπ6 
ἕονγηβ ὑπ 6 Παη8 οὗ βθθυγῖθβ μάνα δ] α 50 υἱζουν νγαβίθ, 
τηδυ Ὀ6 ἱππαἰεα ἀραΐπ οὗ ὑποὶν ἀποϊθηῦ ΡΘΟΡΙ65, ἃπὰ 
ἐπεὶν Π6145 Ἰαρουτεα δηα τπδᾶς ἴο θυηρ ἔογ ἢ ἀΡυπ- 
ἀαπῦν, ὑπεὶν Ἰον] απ 58 116 τ ὑπ Ὀ]οαϊπρ οὗ ἔαϊ 
βοοκα ἱπ ὑποὶν ἔθηβ οὗ ὑπουβαπαᾶβ, δπα {Π6 ὑν σης 

“ΤΑΙ θὲ ἢ: ὑπ νγεβύθσῃ 8ηρ]6 οὗ Κ΄1οἽ]ν, ὑΠ6 Ῥγοιηοηύονυ οἵ 
ΤΑ] θαθυη. ΤῊΘ τϑἕθγθποθ ὕο 6 ϑογηϊηρ' οϑιηρδῖρτι ἀρδίηβῦ 
ὑῃ8 αν μασι πίϑηβ ἀδύθβ Ὁμ6 Ῥοθϑῖὴ ἴῃ ὑμ8 γϑδν 274. “ΤῈ: 
Μαϊάθα ᾿" : {86 τηϑίάθη ἰβ Ῥθυύβθρῆοῃθ, ὕμ6 τηοῦμου Ἰθθιῃηθίογ, 
δηᾷ ὑμ6 οἷῦγ ϑυγϑοιιβθ. 
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ΤῊΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΙΓΒ 

᾽ , “- Ε] ͵ «ο΄ 
ἐρχόμεναι σκνιφαῖον ἐπισπεύδοιεν ὁδίταν'" 

Ψ 

νειοὶ δ᾽ ἐκπολέοιντο 1 
Ν Ἷ ΓΥΚΕ ἡ 7 ποτὶ σπόρον, ἁνίκα τέττιξ 

ποιμένας ἐνδίους πεφυλαγμένος ὑψόθι δένδρων 
᾽ Ὁ 59 5 ὔ » 7 ᾽ ᾽ [τ νυν ΄ ἀχεῖ ἐν ἀκρεμόνεσσιν' ἀράχνια δ᾽ εἰς ὅπλ᾽ ἀράχναι 

“ 3 λεπτὰ διαστάσαιντο, βοᾶς δ᾽ ἔτι μηδ᾽ ὄνομ᾽ εἴη" 
ὑψηλὸν δ᾽ [Ἱέρωνι κλέος φορέοιεν ἀοιδοὶ 

᾿ ’ - 7 ν « Ἁ - καὶ πόντου Σκυθικοῖο πέραν καὶ ὅθι πλατὺ τεῖχος 

ἀσφάλτῳ δήσασα Σεμίραμις ἐμβασίλευσεν. 100 

εἷς μὲν ἐγώ, πολλοὺς δὲ Διὸς φιλέοντι καὶ ἄλλους 

θυγατέρες, τοῖς πᾶσι μέλοι Σικελὰν ᾿Αρέθοισαν 

ὑμνεῖν σὺν λαοῖσι καὶ αἰχμητὰν ἹἹέρωνα. 

ὦ ᾿Ετεόκλειοι Χάριτες θεαί, ὦ Μινύειον 
4 ᾿Ορχομενὸν φιλέοισαι ἀπεχθόμενόν ποτε Θήβαις, 

Υ̓ Ν » , 7 2 Ν ,ὔ ἄκλητος μὲν ἔγωγε μένοιμί κεν, ἐς δὲ καλεύντων 
7 Μ Ψ' ᾿ ς , " ᾿ἄἂφ ἐΥτο. 

θαρσήσας Μοίσαισι σὺν ἁμετέραισιν ἴοιμ᾽ ἄν. 

καλλείψω δ᾽ οὐδ᾽ ὕμμε: τί γὰρ Χαρίτων ἀγαπατὸν 
᾽ ͵ ᾽ , ᾽ ,ὕ ν [αὶ ἀνθρώποις ἀπάνευθεν ; ἀεὶ Χαρίτεσσιν ἅμ᾽ εἴην. 

1 ἐκπολέοιντο Ἐϊ, “Ὀ6 ΡΙουρῃθα ποῦ πθῖθ ἃμα ὑπθῦθ ΟὨΪΥ 
Ῥαῦ ὑπγουσπουῦ ὑῃ6 Ἰαπαάβοαρθ᾽ : 1188 ἐκπονέοιντο, ἐκπλέοιντο, 
ἐκτελέοιντο 3. ἴριμ᾽ ἂν ὙΝ1] : τὴϑ5 ἰοίμαν, ἱκοίμαν 

“ς ΕἸ ΘΟΟΙ]65 ᾽ἢ : 0815 Θαυ νυ Κίηρ οὗ ΟΥΟΠομθμτ5 ἰη Βοθούϊα, νγα8 
βϑ] ἃ ὕο αν θθθὴ ὑῃ8 ἢγβῦ ὕο οὔῇϑυ βϑουϊῆοσθ ὕο 0ῃ68 ατϑορθβ, πα 
ΤΉΘΌ65 μδα γϑαβοὴ ἴο ἢαΐθ ὑῃ6 βᾶπηθ Οὐοπόϊηθησβ θθοϑιβθ ἃ 
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τ 
: 
νὰ 

ἠδ 

ΚΡ οΣ ν ὐὐτὸ ὙὨ )γ,» 

ἐραῦον  Ρ (ω. 

ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΙΒ ΧΥ͂Ι, 93-τορ 

ἔγάνθ! θυ νναυηθα ἴο παβίθῃ ἢΐβ ϑύθβρβ Ὀγ πε ποιηθ- 
Βοίηρ οἵ πῃ πυχηθυαθ]α μογαβ ; ἃηα 1 ργᾶγ ΠΠκουνβα ὑπαὶ 
ἀσαϊηϑὺ ὑπ6 ὑἰηθ ψμθη πα οὐἹοκοῦ ἰ8 δίῃ ἴο βίῃηρ 
ΠΙΡῊ ἰπ ὑπε ὑνὶρβ ονευῃοδα θδοδαβα οἵ ἴπ6 ποοῃίϊαε- 
γεβϑύϊησ βῃερῃοιάβ, ἀραϊηδὺ ὑπαὺ ὑτηθ, πΠ6 {ας οἵ 
βουνίηρ, ΠΟΘ οἵ πε ἈΠ ον θὲ Ἰεῖς υπίυγπδαᾶ οἵ 
16 Ρῥ]ουρη, μα ἃ8 ἴον ὑπ6 ψνδᾶρομβ οἵ ν8ῖ, τηᾶν 
Βρίἀθὺβ ὑσγεᾶνα ονϑῦ ὑπδπὶ ὑπαὶν 5] πα υ γε ρ5, ἀπα οἵ 
ἴῃς ταῦ -οῦν ὑΠ6 νΘΥῪ πᾶδ θ6 ἔογροῖ. Απα {Π6 βἹουῦυ 
οὗ Ηἴδτο, ὑπαὺ τὺ ροεῖὶβ νναῖῦ Βὶρῃ Ὀοΐῃ ΟΥΘΥ 
1Π 6 ϑογείδῃ τηδίῃ πα εκα ογα ϑθυηῖγϑηηΐβ γεϊρηιθα 
νη ὑπαὺ Ὀγοδᾶ νν8}} 516 τιδάβ ψἱἢ τηογΐδυ οἵ 
Ρἰΐο ἢ ; ἀπά οἵ ἔπεϑε ροεὺβ 1 τὰ οπθ, ὁπ οἵ {Π8 τηδην 
Ὀεϊονεα ὃν ἐπε ἀδυρ εῦβ οἵ Ζευβ, γν 10 ἢ} ἃΛ 6 οοποουπθα 
411 οὗ ἔπδῖα ἴο τηὰρηῖν 519]! Ατοΐμαβα ἢ ΠΟΥ 
ῬΘΟΡΙΘ δῃᾶ ποὺ τηϊσηϊν ταδη οὗἨ ψ8γ. 
Ο Βοὶν ὅτδοαβ ἢγϑὺ δἀογεᾶ οἵ Εΐζβοο]θβ, Ο Ἰονϑῖβ οἵ 

ὑπαῦ Μίῃγαῃ Οὐομοιηθπιβν ἢ ΤΠΘθ65 Ππδα οδυ86 ἴο 
μαῖα οἵ οἹά, 85, 1 1 ΡῈ οδ]]εᾶ ποὺ, 1 ψ1}} «θιάς αἱ 
ΠΟΙΏΘ, 850, ἢ 1 6 οδ]] δά, 1 ἢ} ἴακα πεαγὺ πα φῸ 
γ ἢ οὐὐ Μ565 ἴο {πε Ποιβε οἵ δὴν ὑπαὺ 81}. απὰ 
γοι 518}1] οοης ἴοο; [Ὁ τπονΐαὶ] τᾶπ ροββϑθβϑβϑίῃ 
ποὐμίηρ ἀεβίγα]α 1 Π6 μὰν ποὺ {Π6 ατϑοθβ, δηα ᾿δ8 
ΠΥ ΡΙΓΆΥΘΙ ὕΠ6 ατδοαβ θ6 νυ ἱ ἢ τὴ 6 Ἔν ΠΊΟΥ̓6. 

οορύαϊῃ Εὐρίηθβ ἴῃ γονϑηρθ ἴογ ὕμ6 τηυγᾶθν οὗ ἢ18 ἔδύμπον πδά 
τηϑ6 ΓΏΘΌ68 ὑγἱ θαύδυυ ὕο Ογομοιηθητιβ ; ̓ ΓΠΘοογ τ Ὠἰηΐβ δῦ ἃ 
8} ὑμαὺ ΗοΓΟ τηὰν ἕο! ]ονν ὑπ θχϑιηρ]θ οἵ Εὔθοοὶθβ ἴῃ ὉΠ 6 
τηϑδῦου οὗ ραύγοπαρθ, δπᾶ ϑὥυγϑοιιβθ ῬΥθν 81] ονον δνῦμδρθ 88 
Οτομοιηθηιβ αἸα ονοὺ ΤΉΘΌΘ6Β. ““ΠῊ 6 Οτδοθβ᾽" : ΒΘ Ὀ͵ϑυβ οἢ 
ὕνγο τηϑδηΐηρβ οὗ ὑμ6 ψογὰ Ολαγίέοβ, Ὀμδη 8, οὐ σγϑυϊυαθ οὐ 
ἕανουν, δα ὑμθ αὐτδοθβ 0 νγϑῦθ ὑπ βρὶγἱῦβ οὗ Ὀθϑυῦν δηὰ 
ΘΧΟΘΙΙΘπΟΘ δπα Ππδηστηδίθηβ οὗ ὑΠ8 ΜΈ8588, 
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ΧΥΠ --ΤῊἙ ΡΑΝΕΟΎΕΙΟ ΟΕ ΡΤΟΙΕΜΥ 

Α βανξαυύηῖο οὔ Ριοίθηιψ 11, Ῥ᾿ϊακοίρλμιδ, τυῆο τοϊσπϑὰ 

ἤϑονι 280 ἰο 241. Τῆε τοξεγθιιοος ἰο ἀϊοδίουϊοαὶ ρογϑοη- 

ρε5 απ δυθηΐδ, οοιιρίο φυἱέΪι α οογεραγίδοη »οοἱἱᾷ ΧΥΊ, 

“ροῖηξ ἰο 218 ας ἐμε ἀαίε 97) ἐἠε ροϑηι. Τῆι Ριοϊφηνῖος, 

ἔἔλε Αἰοχαηάθν, ἐγαοοὰ ἐμοὶν ἀδδοθηέ ἔγοηι Ηδγαοῖοο. 

Ῥιοϊφηιῃ 1; δοὴ 97 Παρ, τᾶς ἀοἰπεοι αὐομέ 285, απὰ ἠΐδ 

χιοοη Βογθηῖοθ δοέγυφοη 279 πὰ 31, 
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ΧΥ͂ΙΙ. ἘΓΚΏΜΙΟΝ ΕἸΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ͂ΟΝ 

Ἔκ Διὸς ἀρχώμεσθα καὶ ἐς Δία λήγετε Μοῖσαι, 
10 ᾧ Ν » » Ἁ ὃ ΄ θ᾽ 1 ᾽ ὃ "“ 

ἀθανάτων τὸν ἄριστον ἐπὴν αἰδώμεθ᾽ ' ἀοιδαῖς" 
3 ἴω ᾿] Φ' “ “πᾳ “4 ΄ 

ἀνδρῶν δ᾽ αὖ Πτολεμαῖος ἐνὶ πρώτοισι λεγέσθω 
καὶ πύματος καὶ μέσσος: ὃ γὰρ προφερέστατος 

ἀνδρῶν. 
“ Ν ’ .ϑ ,.,3. ες 7 .Ψ 
ἥρωες, τοὶ πρόσθεν ἀφ᾽ ἡμιθέων ἐγένοντο, 
ς Ἐς ἴω 2 ν᾽ ᾽ [η ῥέξαντες καλὰ ἔργα σοφῶν ἐκύρησαν ἀοιδῶν' 
αὐτὰρ ἐγὼ Πτολεμαῖον ἐπιστάμενος καλὰ εἰπεῖν 
ὑμνήσαιμ᾽: ὕμνοι δὲ καὶ ἀθανάτων γέρας αὐτῶν. 
᾽ , 

Ἴδαν ἐς πολύδενδρον ἀνὴρ ὑχλατόμος ἐλθὼν 
᾿ “ “4 ᾿ 

παπταίνει, παρεόντος ἄδην, πόθεν ἄρξεται ἔργου" 
ἴω ͵7 ᾿ 

τί πρῶτον καταλέξω; ἐπεὶ πάρα μυρία εἰπεῖν, 
Ὁ Ὗ Ν " Φ, ΄ οἷσι θεοὶ τὸν ἄριστον ἐτίμησαν βασιλήων. 

ἐκ πατέρων" οἷος μὲν ἔην τελέσαι μέγα ἔργον 
Λαγείδας Ἰ]τολεμαῖος, ὄκα φρεσὶν ἐγκατάθοιτο 

’ ἃ Ε] Μ τα Φ’᾽ “ 
βουλαν, ἃν οὐκ ἄλλος ἀνὴρ οἷος τε νοῆσαι. 

τῆνον καὶ μακάρεσσι πατὴρ ὁμότιμον ἔθηκεν 
ἀθανάτοις, καί οἱ χρύσεος δόμος ἐν Διὸς οἴκῳ 
δέδμηται" παρὰ δ᾽ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρος φίλα εἰδὼς 
ε 7 Ω͂ Ἁ Ν 2 77 ἑδριάει, Πέρσαισι βαρὺς θεὸς αἰολομίτρας. 

1 αἰδώμεθ᾽ Ἐἰ : τὴη88 ἀειδώμεν ΟΥ ἄδωιμιεν 
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ΧΥΠ.--ΤῊΝ ΡΑΝΕΟΎΕΙΟ ΟΕ ῬΤΟΙΕΜΥ 

τη Ζευβ ἰοῦ 8 Ὀερίη, Μυ865, ἀμ ψἢ Ζθαβ 1 
ΡΙΔΥ γοὰ ἐπα ψῃδη {πε σγοαΐεϑὺ οἵ (οαβ 18. Βῃονῃ 
ΒΟΠΟΙΙ ἴῃ ΟἿ βοῃρ: θαῦ [Ὁ τηθη ἢγθῦ, τυϊαϑὺ δηα 
Ἰαδὲ θῈ ὑπ6 πδηηβ οὗ Ρίοϊθιην ; ἴον 6 15 οἵ τχϑθὴ {ῃ8 
οΠϊο εϑῦ. 
Πα ΒοΙΌ65 ὑπαῦ οατηα οὗ ἀειηϊσοᾶθ οἵ γοῦε ἔουπά 

5ΚΠΠνΥ βίηρσοθυβ οἵ πε φ]ουϊοιβ ἀθεαᾶβ νβίοῃ ὑπογ αἰά ; 
Δα ἰπ κα τη ηθ ῦ ἃ οαπηΐηρ [6116 Υ οὗὨἨ ῥρυϑ1565 584] 
τ ῖβα [ῃ6 ἢγτηη ἴο ῬίοΙθιην, βαοίηρ Ὠγτηη5 τᾶ κα ὑΠ6 
τη66α δνεὴ οἵ πε (οαϑ ἀθρονβε. 

Νον ψ ἤδη ὑπ6 ἔῈ]1ῈῚ σῸΘ5 ἪΡ ἴο ὑπῖοκ σψνοοᾶν [4ἃ 
ἢ Ἰοοκβ δρουῦ ῃἷπι ψῆθτα ἴο Ῥερσίπ ἴῃ 411] ὑπαὶ 
ΡΙθηΐν ; 8ἃπα 80 1, ῇδυθ πον 514}} 1 ἴδκα ὮΡ τὴν 
ἴαϊθ ῃθη 1 ταϊρηῦ ἰ6}} οὗ ἴδῃ ὑμπουβδηᾶ νγᾶγ8 ν᾽ Π συ ΐῃ 
ἴπΠ6 οὐδ ᾶνε ἄοπα ποποιὺῦ ἴο ἔμπα στοαϊαϑὺ οἵ Κίηρδη 

Ἴναβ ἴθ π6 Ὀ]οοᾶ. Εἰγοὺ ννῆμδαῦ δὴ δοῃίθνου οἵ 
την ἐχρ]οἱΐβ νγὰβ Ῥίον [αρσία θη 5. τηϊηά 
οοποοίνεα ἃ ἀδνίοα βο ἢ ἃ5. 0 οΟὔδπϑυ τΐμα σομ]ά 
οὐ Ὀγ! ὙΠοα πον ὑπῈ Εδύπου μαΐῃ τοδάς οὗ 
6408] Ποποῦν ἢ {πΠ6 Β]6ββεα; ἃ ροϊάδῃ τηδηβίοῃ 
5 υ!]ᾶεα ἴσα ἴῃ ὑπ6 ποῦθε οὗ Ζϑθυβ, δηὰ ςθαϊοαᾶ 
ἔνθα Ὀεϑίάθ πὶ 18 ὑπὸ Τιογὰ οὔ ἴμε ΟἸδμποίηρ 
Βαϊατίο, ἐμαὶ αοά οὗ νος ἴο με Ῥεγβίδηβ, ΑἸθχαπάθυ, 

κε ηνὰ8 ἴῃ ὑπ8 Ὀ]οοα ᾽ : ὕμ6 ΟὙΘΘΙΚ 15 “᾿ὕννδβ ἔγοχῃ πὶ5 ἔα 68, 
Ταῦ ουβ τηϑϑηΐπρ ραιθηΐβ, 85 ἴῃ Τιοηριβ 4. 38 ; ΤΗθοουϊσαβ 
(6815 ἢγϑὺ τυ Π15 ἰαύμϑύ Ῥύοϊθιην Πρ δπα μη 10} ΠῚ5 
τηοῦῃ ον Βθυθῃΐοθ, 
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ΤΗΝ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

“ , ἀντία δ' Ἡρακλῆος ἕδρα κενταυροφονοιοϊ 20 
ἵδρυται στερεοῖο τετυγμένα ἐξ ἀδάμαντος, 
ἔνθα σὺν ἄλλοισιν θαλίας ἔ ἔχει Οὐρανίδαισι, 
χαίρων υἱωνῶν περιώσιον υἱωνοῖσιν, 
ὅττι σφεων Κρονίδας μελέων ἐξείλετο γῆρας, 
ἀθάνατοι δὲ καλεῦνται ἑοὶ 5 νέποδες γεγαῶτες. 
» Ν ΄ Υ͂ ς ᾿ ς ὔ ἄμφω γὰρ πρόγονός σφιν ὁ καρτερὸς Ἡρακλείδας, 
3 ῇ »..5ῶ [ον 3 Ψ, [ ““ 

ἀμφότεροι δ᾽ ἀριθμεῦνται ἐς ἔσχατον Ἡρακλῆα. 
[ο Ἄτὰἱ Ν 7 ΒΕ 7 δ τῷ καὶ ἐπεὶ δαίτηθεν ἴοι κεκορημένος ἤδη 
“ ᾿ς Ι α , 3 “ 3.9 ῇ νέκταρος εὐόδμοιο φίλας ἐς δῶμ᾽ ἀλόχοιο, 
“ Ν ῇ ἔδ φ λέ , , τῷ μὲν τόξον ἔδωκεν ὑπωλένιόν τε φαρέτραν, 80 

τῷ δὲ σιδάρειον σκύταλον κεχαραγμένον ὄζοις" 
οἱ δ᾽ εἰς ἀμβρόσιον θάλαμον λευκοσφύρου Ἥβας 
ν , ὅπλα καὶ αὐτὸν ἄγουσι γενειήταν Διὸς υἱόν. 

οἵα δ᾽ ἐν πινυταῖσι περικλειτὰ Βερενίκα 
Μ , 5" 7 
ἔπρεπε θηλυτέραις, ὄφελος μέγα γεινομένοισι. 

τᾷ μὲν Κύπρον ἔχοισα Διώνας πότνια κούρα 
κόλπον ἐς εὐώδη ῥαδινὰς ἐσεμάξατο χεῖρας 
τῷ οὔπω τινὰ φαντὶ ἁδεῖν τόσον ἀνδρὶ γυναικῶν, 
“ “Ἢ εν 3 ΄ » 

ὅσσον περ Πτολεμαῖος ἑὰν ἐφίλησεν ἄκοιτιν. 

ἢ μὰν ἀντεφιλεῦτο πολὺ πλέον: ὧδέ κε παισὶ 40 

θαρσήσας σφετέροισιν ἐπιτρέποι οἶκον ἅπαντα, 
7 ὁππτότε κεν φιλέων βαίνῃ λέχος ἐς φιλεοίσας, 

᾽ Ν Ἃ δ δ Ὁ 7 ’ 2. », ἀστόργου δὲ γυναικὸς ἐπ᾽ ἀλλοτρίῳ νόος αἰεΐ, 
ῥαΐδιοι δὲ γοναί, τέκνα δ᾽ οὐ ποτεοικότα πατρί. 

9 

1 ἕδρα κενταυροφόνοιο α. ἹΚΙΘΒΒΙηρ : Τη885 ἔδρακε ταυροφ. 
2. ἑορὶ ἩδΙηΒυΒ: 1585 θεοί 8. γεινομένοισι ἘἸ, σοπθγδ Ἰϑὶηρ' 
ρΡ᾽αζαὶ : Π188 γειναμέναισι 

212 



Κλ ω1) 

ὐὐϑμμδ λὼ “Ὁ “δ 

ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΚ ΧΥΗ,, 2ο0--44 

νγ ἢ 116 ον ον ἀραϊηβὺ Πἰμη 15 βεὺ ὑπ6 βἴδυκ δάἀδιη)δητηα 
βοαὺ οὗ Οδηϊδυγ- ΒΥ Ηθύδοῖ]θβ, σῇο ἰακοῖῃ ἢΐ15 
τηδαὺ τἰῦἢ ὑῃς6 ΟΥΠΕΥ δοηβ οἵ Ηδανθη, τα]οϊοϊηρ 
Ἔχοθθαϊηρὶν ὑπαῦ ὈῪ στο οἵ Ζευβ ἐπα Ομ] γε οὗ 
Ηἷβ ΟΠ Π ἀτεπ᾽β Ομ! ατθ ἢᾶνα οἷα ρὲ πον [Ὁ ἔγογα 
ὑπεῖν Πτὴ 5 ἃπα ὑμποῪ ὑπμαῦ αγα θΟΥ ΠῚ5 μΡοβίθυϊ νυ 
ΔΥΘ πδιηδα Δηα Κποόνῃ οἵ ὕπΠ6 Ιπηγηονΐα 8. ΕῸΣ τπἴο 
Εἰσπεν Κίπρ ὉΠ6 να]απῦ Του 6υ οὗ 158 γὰθα νγὰβ ἃ 500 
οἵ Ηετδςο]θβ ; Ροΐῃ ἴῃ ὑπ Ἰοηρ Ἰαδῦ γσεοόκοη ΕΗ δυ80165 
οὗ πεῖν πο. Απαᾶ ὑμογθίουα πον θη ἐπ βδηγς 
Ηδύδοῖοβ μαῖῃ μδᾶ δπουρὴ οἵ ἴῃ6 ἔγασταηῦ ᾿θοῖδυ 
πα σοο5 ΠΌτα 8016 ἴο ββεὶς ὑπῃ8 πουβα οἵ ὑπ νἱἕθ 6 
Ιονεβ, 8 σίνεβ 6 ὁπ6 8 θονγ δπα ἢδηρίηρ αΟΪΟΥ 
δηᾶ ὑπε οὔμευν ἢἷβ8 Κπασον ᾿τοη-Παγα οἰ, ἴο ΟΔΥΥ͂ 
θεδίᾶς Ηΐπὶ 85 ΠῈ σοϑβϑ, ὑμπὶ5 Ῥυβῃ-θθαγαθα βοὴ οὗ 
Ζευβ, ἴο ὅπ διῃρτοβίαὶ σμδυα 6. οὗ ἴῃς ψπϊ6- Δ Κ]6 
Ηεορὸ. 
ΤΉΘη 5ΘΟΟΠΑῖΪΥ ἴον ἢϊ8 τηοῦποὺ ; πον ὈΥρ ῦ δπιοηρ' 

ἄδιηθβ ἀϊδογεοῦ βΒῆοηα {πε ἴατηβ οἵ Βεγθεηϊοὸ. ψηδῦ ἃ 
Ὀοοη ἴο ΠΟΘΙ ΡΙΌΡΘΩΥ ψγὰβ 5:6} Οὗ ψ ποτὰ {πε ᾿ἰαᾶν 
ῬΟΒΒΘ 50 οὗ Ουρτὰβ ὑπαῦ 15 ἀδυρηΐεν οὗ Π᾽οπὸ ἰαϊα 
ἘΔΡΟΙ ἤπρουθ ΠΡΟῚ ὑπ6 ϑυνγεεὺ βοΐ Ὀόβομ, πα 500}, 
ὕπεγ 58, αἸά γηαῖτα μδὺ ὑΠπαῦ ΠΟΥ ΟῚ ὑγουηϑῃ σανα Π8 50 
ϑτεαὺ ἀο]σῃΐ 85 Ρίο] ον ἴοοϊκ ἰῃ ἢἰβ ἰονε οὗ ὑπαῦ ἢϊ5 
νῈ. Αγε, Πα σοῦ 8]] 85 τη ἢ ἃ8 ἢ6 σᾶνε δᾶ τηοτα; 
ἴον ψν 116 ὑπ6 στα ὑμπαῦ Ἰονεβ ποὺ βεῖβ ΠῈὺ ἤδαγῦ Ἔν οΥ 
ἀροη {πίη σθ 4]16ῃ, 8η64 Πδ58 οἤἶδβρυίησ ἱπαθοα αὖ Ποὺ 
ἀεδῖγα δἰ θεῖν ὕπ6 Ομ] ἄγει ἔδνουν ποὺ ὑπ6 ἔδύμ θυ, ᾿Ὁϊ5 
γγῃ θη ἴῃς ἴονα οὗὁἨ π᾿ πηδυτίαρσο- δε α 15. θδδοὸ ἴο βοῇ 
ὑπαῦ 1 σοοα σουγαρα 9Π6 τηδῪ ἰθᾶνα, {{Ξπὸ ῬίοΙ Υ, 
411 ἢΪβ πουβα ἴο θῈ ογά δευεα οὗ ΐβ. ον] άγοπ. Ο [δαγν 

““ΠῊ 6 νυ ]ῖθ ὑπδῦ Ιονϑϑ ποῦ " : {115 τϑῦϑυβ ὕο πὸ ἀϑβηϊῦθ νγογηϑῃ, 
ὙΠ Οἢ που Ὅ6 ποῦ ον ἴῃ ὑπ ψογβῦ ἰαδύθ θαῦ οουίαϊῃ ἴο 
ἀοίθαῦ ὑπὸ οὐ͵θοῦ οὗ ὑπ ροθῖῃ, ὑμθ υυἱπηΐηρ οὗ Ῥίον 5 
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κάλλει ἀριστεύουσα θεάων πότν᾽ ᾿Αφροδίτα, 
Ν 7 7 ΄ 3 ΦΨ 7ὔ σοὶ τήνα μεμέλητο' σέθεν δ᾽ ἕνεκεν Βερενίκα 

᾽ Ἁ ᾽ , 7 ᾽ 2 Γ,; εὐειδὴς ᾿Αχέροντα πολύστονον οὐκ ἐπέρασεν, 
ἀλλά μιν ἁρπάξασα, πάροιθ᾽ ἐπὶ νᾶα κατελθεῖν 
κυανέαν καὶ στυγνὸν ἀεὶ πορθμῆα καμόντων, 
᾽ Ν “ ἘΝ 3.7} 8 “ , ἐς ναὸν κατέθηκας, ἑὰς δ᾽ ἀπεδάσσαο τιμάς" 

Ὁ ἜΝ [4 " Χ Ν 3 

πᾶσιν δ᾽ ἤπιος ἅδε βροτοῖς μαλακοὺς μὲν ἔρωτας 
προσπνείει, κούφας δὲ διδοῖ ποθέοντι μερίμνας. 

᾿Αργεία κυάνοφρυ, σὺ λαοφόνον Διομήδεα 

μισγομένα Τυδῆι τέκες, Καλυδώνιον ἄνδρα, 
ἀλλὰ Θέτις βαθύκολπος ἀκὸντιστὰν ᾿Αχιλῆα 

3 , Ὁ Ν 3 ᾽ .λ - 

Αἰακίδᾳ ἸΠηλῆι, σὲ δ᾽ αἰχμητὰ 1ἰτολεμαῖε 
"Ὁ 7 ᾿ν Υ̓͂ , 

αἰχμητᾷ ΤΠτολεμαίῳ ἀρίξζηλος Βερενίκα. 
καί σε Κόως ἀτίταλλε βρέφος νεογιλλὸν ἑόντα, 

δεξαμένα παρὰ ματρός, ὅτε πρώταν ἴδες ἀῶ. 
ἔνθα γὰρ Εἰλείθυιαν ἐβώσατο λυσίζωνον 

- 7 

᾿Αντεγόνας θυγάτηρ βεβαρημένα ὠδίνεσσιν" 
ἃ δέ οἱ εὐμενέοισα παρίστατο, κὰδ δ᾽ ἄρα πάντων 
νωδυνίαν κατέχευε μελῶν" ὃ δὲ πατρὶ ἐοικὼς 

“ ᾽ Ν » ῇ - ὰ ἤ .] “ 

παῖς ἀγαπατὸς ἔγεντο. ἸΚόως δ᾽ ὀλόλυξεν ἰδοῖσα, 
φᾶ δὲ καθαπτομένα βρέφεος χείρεσσι φίχαισιν' 
“ὄλβιε κοῦρε γένοιο, τίοις δέ με τόσσον, ὅσον περ 

Δᾶλον ἐτίμασεν κυανάμπυκα Φοῖβος ᾿Απόλλων' 
» δὲ “Ὁ Ὁ τ ἵ Ὶ θ “-“ ΄ 

ἐν δὲ μιᾷ τιμᾷ Τρίοπον καταθεῖο κολώναν 

1 φρίοπον 80 Π155 : ύθρῃθηινϑ ΡΟΥΒΔΡΒ ΕἸ ὐ]ν Τρίοπος 

ΤΑ 
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ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΌΒ ΧΥΠΙ, 45-68 

Αρμτοάϊίε, οἰθξεδ θδαῦΐν οἵ ὑῃθὲὸ ἀοάαδθβεθ, 885 
Ἔναϑ ὑδου {πᾶαῦ Ππαάοὺ τάδ Ποὺ ἴο Ὀ6 80.0}}, 80 ᾿ὕννδϑ 
οὔ {πδ6 ὑπαὶ ὑπ6 ἔαϊν Βεγεηϊοὸ ραβϑεά ποὺ δα 
Ἰαιηθηΐαθϊα Αομογοη, θα ΟΥ Θ᾽ 58η6 γτεδοηῃδα {Π6 
πλκν 5ῃϊ0 ἀπᾷ ὑπαῦ Ἔν ϑυ- 5.6 ΘΙ ρηδη 6 ΤΟΎΤΟΥ 
οὔ [6 ἀδραγίεα, νγαθ ταρῦ ἅνγὰν ἴο θ6 ἃ ἀοαάθθ5 ἴῃ 
ἃ ἴδιρὶθ, ΘῈ. πον ραγὐϊοϊραϊίηρ ἴῃ ὑῃγ ρσγοαΐ 
Ρτγεσορσαιϊίνεβ, τ ἃ σοπῦ]α Ὀγθαῖῃ 516. θοῦ ἰπΒΡ᾽ 65 
411 χηδη κί πα απΐο 5οἷν ἀδϑίγοβ δα Πρ ἴθηβ ὑΠ6 σἂν 65 
οὗ πἴτῃ ἐπαῦ μαΐῃ Ἰονεα ἀμαᾶ ]Ἰοϑῦ. 
Ἐν δ ἃ5 ὑπ6 ἀδυῖ-Ὀγοννεα Αὐρῖνα τπδϊα αἰα θᾶ αηΐο 

Τγάευβ Πἰοιηθα οἵ Οδιγάοι [6 5] υθὺ οὗ ΡῬβορίββ, 
θυὺ δἀῃὰ δνεὴ ἃ5 ἀθερ- ροβοιη ἃ ΤΠ μοῦ θᾶγ6 απἴο 
Ρεῖθυβ Αβδοίά αν ηθοῦ ΑΟ}11168, ἴῃ {6 τηϑηπθυ, Ὁ 
ὨΥ Ἰἴΐεσο, αἰ τοπονπθα Βαογεηϊοὲ θθᾶὺ ἴο ὙΔΥΤΙΟΥ 
Ῥ(ΟΙΘΙΩΥ ποῦ ον ὑγϑυυϊοῦ Ῥιο]θιην. 
Απάνβεη που ἤγϑῦ ϑανν δῦ ὑπ6 ἄν, 5Π6 ὑπδῦ ἴοοῖκκ 

66 τόσα ὕμγ τποῦμου πα ἀδπα]δα {Π66, ροοῦ Ὀδ8Ό6, 
ΟἹ ΒΘΥ ἰὰρ, νγὰ5 με ροοῦ αν (ο5 ; ἔου ὕπϑύα ἰπ οβ 
ἰϑαπᾷ παά ὑπὸ ἀδυρσηΐεν οὗ Απιροπὲ οΥ6α «Αἱουα ἴο 
τῆς Οἰνα]6-ΠΟΟβου ἴθ ὕΠ6 ορργεβϑϑίοη οὗ ραΐμπ, ὑπ 6 8 
μά ἰῃς ἀοὐᾷεβ5 βἴοοα Ὀγ ἴο οομξονῦ μι δπα ἴο 5βῃβα 
ἱπγ ἰ Υ ἔγοπὶ συθῦ ὌΡΟΠ ἃ}1 ΠΟΥ Ἰἰπ 05, ἀπα ὕποτα 
νγὰθ θΟΤῚ ἴῃ {πΠ6 ΚΘ 685 οἵ ἰβ ἐδέμον ἴῃς Ὀδ]ονεα 
8005. Απᾶ ψ ἤθη 58 Ρεῃε]α ἢΐμπη, σοοά (Ὁ8 ὈτΌΚΕ 
ἰηἴο ἃ ΟΥἿὟ οὗ Ἰογ, δηα οἰαβρίηρ ὑπΠ6 θᾶθ6 ἱπ Πεὺ ἰονίπῃρ 
ΔΥΤὴ5. “Ηδθάνθη 1655 ἴΐ 66, ὈΟΥ, 5814 5η6, “δπα σγδηΐ 
Ι τὰν Πᾶνα 8ἃ}} 85 τπο ἢ ΒοηοὰΣ οὗ ὑπ66 8ἃ5. δΪυθ- 
βΒηοοᾶεα Π)ε105 μδᾶ οἵ Ῥῆοεριβ Αρο!ο; δπα ποῦ 1 
οηἶγ, θυὺ Ηδανθη βεπα ἔθου δϑϑῖρη δα 18] ρυΐνι! Ἔσο ἴο 

Ραΐγσοπαρθ. 6 ρῇγαϑθ ἰβ βίτηρὶν ἃ ἴο1]]. Τμθοουῦτιβ τθδῃ5 
ὑμαῦ Ῥύοϊοιην Γ ψου]Ἱᾶ ποῦ πᾶνο αραϊοαῦοθα δα 6 ποῦ Πα δδ5 
165 Ἰονὸ δηά 841] ὑπαῦ ὑὉμϑύ Θηΐδ 5, ΚΕ {86 Αὐρῖγϑ τηϑδἱᾷ᾽": 
Ποἰρ.υ!ὸ. 
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7 “ 
ἶσον Δωριέεσσι νέμων γέρας ἐγγὺς ἐοῦσιν" 
ἶσον καὶ Ῥήναιαν ἄναξ ἐφίλησεν ᾿Απόλλων. 
ὡς ἄρα νᾶσος ἔευπεν'" ὃ δ᾽ ὑψόθεν ἔκλαγε φωνᾷ 
ἐς τρὶς ἀπὸ νεφέων μέγας αἰετὸς αἴσιος ὄρνις. 
Ζηνός που τόδε σᾶμα. Διὶ Κρονίωνι μέλοντι 
αἰδοῖοι βασιλῆες" ὃ δ᾽ ἔξοχος, ὅν κε φιλήσῃ 

, Ἁ Ὁ Χ δέ ς{ν 3 - 

γεινόμενον τὰ πρῶτα' πολὺς δέ οἱ ὄλβος ὀπαδεῖ, 

πολλᾶς δὲ κρατέει γαίας, πολλᾶς δὲ θαλάσσας. 
μυρίαι ἄπειροί τε καὶ ἔθνεα μυρία φωτῶν 

λήϊον ἀλδήσκουσιν ὀφελλόμεναι Διὸς ὄμβρῳ" 
ἀλλ᾽ οὔτις τόσα φύει ὅσα χθαμαλὰ Αἴὔγυπτος, 
Νεῖλος ἀναβλύζων διερὰν ὅτε βώλακα θρύπτει, 
οὐδέ τις ἄστεα τόσσα βροτῶν ἔχει ἔργα δαέντων. 
τρεῖς μέν οἱ πολίων ἑκατοντάδες ἐνδέδμηνται, 
τρεῖς δ᾽ ἄρα χιλιάδες τρισσαῖς ἐπὶ μυριάδεσσι, 
ὃ Ν δὲ {ὃ Ν δέ 3 7 -“ 

οιαὶ δὲ τριάδες, μετὰ δέ σφισιν ἐννεάδες τρεῖς" 
τῶν πάντων Ἰ]τολεμαῖος ἀγήνωρ ἐμβασιλεύει. 
καὶ μὰν Φοινίκας ἀποτέμνεται ᾿Αρραβίας τε 

Ν ΡΣ , ΄ - ᾽ 2 ΄ 
καὶ Συρίας Λιβύας τε κελαινῶν τ΄ Αὐἰθιοπήων' 
Παμφύλοισί" τε πᾶσι καὶ αἰχμηταῖς Κιλίκεσσι 

,7ὔ , Ζ ΄ὔ 7 
σαμαίνει, Λυκίοις τε φιλοπτολέμοισί τε Καρσί, 

καὶ νάσοις Κυκλάδεσσιν' ἐπεί οἱ νᾶες ἄρισται 3 
, ᾽ 4 , Ν “ Ἁ 3 πόντον ἐπιπλώοντι, θάλασσα δὲ πᾶσα καὶ αἷα 

καὶ ποταμοὶ κελάδοντες ἀνάσσονται Πτολεμαίῳ, 

1 Παμφύλοισι ϑιογδάογ: τη85 Παμφυλίοισι 5. ἄρισται 
ΘΙ ΘΡΠδητΒ : τη58 ἄριστοι ὑΠΓΟΙΡ ἢ πιϊδιι πα ουβύδηί ης οἱ 

Ζιό 
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ἐ αὐ ἋΣ 

ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΥΙ], 69-92 

4}} ὉΠ6 ποῖσρῃθουν [ογίδη οἰζίεϑ ἴῃ πε Ἰοΐϊηῦ ΠΟΠΟῸΣ 
οὗ 1ῃ6 Τυϊορίαῃ ΗΠ] ; ἔου Αρο!ο σὰνα Ἀμεπεῖα θαυ] 
ἴονε τ 1) 6108. ΤΠὰβ ἔδυ ὑπ6 [5] πη ; δῃᾶ ἴο ! ΠΌΤ 
1Π6 οἱοι5 ἀθονθ οδηγα ἐπ γῖοα ονεῦ ὑπ6 Ὀοαϊηρ οτοὰκ 
οἵα στοαῦ βαρὶβ. Απά ᾿ἴδι ἢ, ̓ἔνναβ οὗ Ζϑεὺβ ὑπδῦ βἰρε ; 
ἴοῦ Ζειβ Οτοπίοῃ, ἃ5 ἢ6 νγαΐομῃεβ. οὐδὲ 411 τενοσεπα 
Κίηρσβ, 580 Ἔβρθοίδ!ν οἀγοῖῃ Πα ἔῸγ ἃ Κίηρ ὑΠὰῦ 6 μαῖῃ 
Ιονβα ἤθη ἢΠῖβ δδυ]θϑὺ ποῦ. ϑοῆ ἂὴ οὴδ ἴ5 
αὐϊαπαβα οἵ σγεαὺ σοοᾶ-ἰογΐαπο, δηᾷ νἱὴθ Ὠἰπηβ6] 
[Π6 τηδβίθυυ οὔ τπποῖ Ἰαπα δηα οὗἉ Τηδὴγ 5685. 

Τϑη ὑποιιβαηά τα ὅς ἰδηα5 δηᾶ ἔβη ὑπουβαμα ὑπ6 
ῃδῦϊοηΒ ὑΠαῦ τηᾶῖκα {116 ΟἹΌΡΒ ἴο βρυΐηρσ ὑπάᾶδυ δα οἵ 
168 τίη οἵ Ζευβ, θυὺῦ ὑπαυ δ᾽ 5 ΠῸ σου ὗΤῪ 580 {ταὶ α] ἃ5 
18 Ἰον-οουηΐνν οἵ Εσγρὺ θη ΝῚ]6. οογηθθ συϑηϊηρ; 
ὋΡ ἴο β80ὰκ {πΠ6 501] πὰ Ὀγεαὶκ ἰδ, ΠΟΥ ΠῸ δου Υ, 
ΠΟΘΙ ΠΘΙ, ΡΟΒβεββ6α οὗ 580 τηϑῆν οἰ 65 οὗ γγθη θυ ἴῃ 
ἰαθουν. ΤῊ οἰδ65 θυ] 64 ὑπογείῃ ἀγα ἤσες πη άγεαβ 
δα ἴῆγος ὑπουβαηᾶθ δπα ἴπγαα θη οἵ ὑποιυβδηᾶβ, 
δ ηα ἔῆγεαβ ὑνναΐῃ δηα πἴπθϑ ὕθγεθ, πα ἴῃ ἔποϑὰ {π6 
Ἰογὰ δηα τηδβίϑυ οἵ 81] 15 ργουάᾶ Ῥίοϊειηγ. Αγϑ, δῃά οὗ 
Ῥῃορηϊοία δπα Αὐαρίβα με ἰαϊκεῖῃ ἴο Πίτη ἃ μδηΐ]ε, δπὰ 
6Κα οὗ ϑυγυία δῃὰ Γὰργὰ δπᾶ οὗ πε βυνατὺ Αθιμίορ᾽ 5 
οουπηΐνν ; ἃπα Πα σίνεϊῃ ὑπῸ6 ψοτὰ ἴο 411] με οὗ 
Ῥδιηρἢ νυ] α πα 411 {Π6 νναυυίουβ οἵ ΟἸ]Π οἷα ; δηα ἴο ὑπ6 
ῬΘΟΡΙΕ οὗ ,γοῖα πα τὑνᾶυκα Οδγῖα πα ἴο ὑπ 6 Ογοϊδά 
[5165 ἢε σίνϑι [Ὁ ; δηα {πῖ5 θθοαῦσβα 6 μῦς ἃ πΟΌ]Ὲ 
ΠΑΨΥ 58 1Π1πρ [Π6 τηδῖπι, 50 ὑπδῦ 411 Π6 568, βνεῦν ἰδηᾶ, 
ἃ πα δδοὴ οἵ πε6 βουπαϊηρ τἰνουβ ἀοῦἢ Δοκπονεᾶρε 
ἰβ ἀομηϊηΐομ, 8πη4 {Ὁ} τηδ ΠΥ ἂς ἔῃ 6 τηϊσ τυ ὑγϑυυῖοῦ δ 

“ΒΗ ΘΏθΙα ἢ : δὴ βίη ἤθδὺ 1 6]οβ ; ΤΨΙΟΡΙ ΠῚ 18. ἃ ῬΓΟΙΊΟΗ- 
ΤΟΡΥ οὗ (ὐατία ΠΘΓΘ ὑπ Τουῖδη Ῥϑηΐαρο δ οὗ ο5. δπᾶ ὑῃ6 
ΠΟΙ ΟΡ οἰ θα οὶ υύθα ἃ Ομ οη ΤΟΥ͂Θ] οὗ ΑΡΟ]]Ὸ 
δα οὔμον (ἀοᾶβ. ΤῊΘ Ῥοϑηΐδρο!!β νγὰβ ΔΡρϑυθΗΌΪΥ δβίτίηρ 
ῬΟΟΙΘΠΙΥ ἴου βοῖὴθ ρυϊντ]θρο δῦ ὑμῖ5 ὑΐηιθ, 
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πολλοὶ δ᾽ ἱππῆες, πολλοὶ δέ μιν ἀσπιδιῶται 
“ 7 

χαλκῷ μαρμαίροντι σεσαγμένοι. ἀμφαγέρονται. 
ὄλβῳ μὲν πά βρίθοι βασιλῆας: ῳ μὲν πάντας κε καταβρίθοι βασιλῆας 

,ὔ 4 9 "5 Ψ 3 Ν 

τόσσον ἐπ᾿ ἅμαρ ἕκαστον ἐς ἀφνεὸν ἔρχεται 
ΓῚ Η 

οἶκον 
πάντοθε. λαοὶ δ᾽ ἔργα περιστέλλονται ' ἕκηλοι. 

, ’ὔ ΄ , » ς Ν 

οὐ γάρ τις δηίων πολυκήτεα Νεῖλον ὑπερβὰς 
ἣν 3 » 7 Ν 2 7 ’ 

πεζὸς ἐν ἀλλοτρίαισι βοὰν ἐστάσατο κώμαις, 

οὐδέ τις αἰγιαλόνδε θοᾶς ἐξάλατο ναὸς 
θωρηχθεὶς ἐπὶ βουσὶν ἀνάρσιος Αἰγυπτίαισι:" 

“ Ἁ ΄ τοῖος ἀνὴρ πλατέεσσιν ἐνίδρυται πεδίοισι 
, -“ 

ξανθοκόμας Ἰ]τολεμαῖος, ἐπιστάμενος δόρυ 
πάλλειν, 

ἥδ τ 5 7] ἊΥ , “ἡ Ἂ: 7 ᾧ ἐπίπαγχυ μέλει πατρώια πάντα φυλάσσειν 
2.» » “ ἐ Ἁ Ν ΄, 3 

οἵ ἀγαθῷ βασιλῆι, τὰ δὲ κτεατίζεται αὐτός. 
“ἢ ,ὔ 

οὐ μὰν ἀχρεῖός γε δόμῳ ἐνὶ πίονι χρυσὸς 
“ , 

μυρμάκων ἅτε πλοῦτος ἀεὶ κέχυται μογεόντων'" 
» Ν ᾿ ἈΝ » ΡῈ 5 7 3 
ἀλλὰ πολὺν μὲν ἔχοντι θεῶν ἐρικυδέες οἶκοι, 

7 

αἰὲν ἀπαρχομένοιο σὺν ἄλλοισιν γεράεσσι, 
Ν ΠΡ 7 “ πολλὸν δ᾽ ἰφθίμοισι δεδώρηται βασιλεῦσι, 

7 “" 

πολλὸν δὲ πτολίεσσι, πολὺν δ᾽ ἀγαθοῖσιν ἑταίροις. 
’ὔ Α 5 ΄ 

οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ᾿ ἀγῶνας 
ε δ 7 ἤρα. εὔτ, 3 ΄ ἵκετ᾽ ἐπιστάμενος λυγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 

7 ᾧ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὥπασε τέχνας. 
᾽ “Ὁ 7 “ 

Μουσάων δ᾽ ὑποφῆται ἀείδοντι ἸΤτολεμαῖον 
» ᾽ ᾿ 7 7 Ν ΖᾺ » ’ὔ » ἀντ᾽ εὐεργεσίας. τί δὲ κάλλιον ἀνδρί κεν εἴη 
ὀλβίῳ ἢ κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἀρέσθαι; 

“ :] “ 

τοῦτο καὶ ᾿Ατρείδαισι μένει" τὰ δὲ μυρία τῆνα, 
1 περιστέλλονται : 155 ἃ͵ἰδο περιστέλλουσιν 

2τὃ 

100 

110 



ΤΗΒΟΟΕΒΙΤΌΒ ΧΙ, 932-τι8 

ἃ- Πούβ Δ. ἃπα {}} την ὑπ Ὀυγ 5 η 6 α Ὀγὰβ5- οἰδα 
ἰαγραΐθουβ αἴοοῦ ὑπαὶ γὰ}}ν ἴῸγ ὑπΠ6 Ῥαξι]6 ἀγου πα ἢΪ5 
βἰδπααγᾶ. 

ΕῸΥ γνϑδ τη, Πἰς υνου]α οαϊννεῖρη {π6 σε ἢ οἵ 4}} 
186 Ρυΐηοαβ οἵ ὑπὸ δαυΐῃ τοροῦπου,---50. τ 0 ἢ ΘΟ 65 
ἰηΐο Πΐβ το ἢ Παριταϊίου. θοῦῃ ἀν ὈΥ ἄν ἀπα ἔτῸμὶ 
ΘΥΘΙῪ αυᾶγίευ. Απαὰ ἃ5 [ῸΓ Πϊ5. Ῥ6ΟΡ]65, ὑπ 6 Ὺ ὀοοαρΥ 
Ὁπ6ῖν Ὀυιβῖπ 655 νυν πουὺ ἰδ οὐ Πἰ πάνάμποθ, βθαίηρ ὑπαὶ 
ΠΟ ἔοδιηδη παίῃ ογοσβεα αἰοοῦ ὑπαὶ τῖνεὺ οὗ τηοηϑύῦευϑ 
ἴο 5εὸῖ ὰἃρ ἃ ΟὟ ἴῃ 8]|16 ἢ Του 505, ΠΟΥ ΠΟΘ ἰδαρὶ 
ἔγῸ ἢ συν 5ῃ1Ρ ἀροῖ ταῦ θΘΔο ἢ 4}} παῖδα ἴο τηδὶτο 
Βανοο οὗ ἐῃς Εργρίίη Κίηθ,---οὗ βο ἢ πο ]6 βογΐὺ 15 
{π6 ἢάαχϑη-Πιγθαὰ ρυῖποα ὑπαὶ 186 ὑῃγοηθα ἴῃ {Π 6868 
Ἰανεὶ ρ]αίηβ, ἃ ρυΐποθ ψηοῸ ποῦ ΟὨΪν παῖ οὐπηπίηρ ἴο 
16] α ἐπ6 5ρϑδῦ, θαΐ, 85 ἃ σοοάᾶ Κίηρ' 5ῃο. 41, ὨλΑΪΚ65 1ἢ 
ἢἷθ ομϊοΐεϑι οασα θοΐἢ ἴο ἈΘδρ 4}1 ὑῃμαὺῦ πὲ παίῃ οὗ ἢϊ5 
ἔαυμου ἀπ ἴο δαα βουηθνπαῦ ἔθου Πίγηβο ἢ. Βα ποῖ ἴο 
ΠΟ ΡαΓΡοβα Δοὐἢ 5 φΟ]α 116, ΚΘ 50 τηπι0}} το Π65 οὔ Πα 
5011-τοἸ ΠΟ μι θῦ, ἴῃ 8. ορα!θηῦ Ποῦ : τθοἢ οὗ 11 
---ἰ παν οΥ τα κ65 Πα οἴϊευϊποβ οἵ πυδυαἱΐβ θα ῦ σο]α 
'5 0η6----ἶβ βΒρθηῦ ροὸπ ὅπ 6 βρ εμαϊα ἀν ε!]!ηρβ οὔ {πε 
Οοάδβ, ἀπα ταὰοῇ οὗ ἰὐ ἀραΐῃ ἰ8 σίνθῃ ἴῃ ργδβθηΐβ ἴο 
οἰδ65, ἴο βἰδϊνναγὺ Κίηρβ, οὐ ἴο {πΠ6 ροοα ἔθη 5. ὑπαὶ 
Ὀθᾶ Ἦπη ΘΟρδηγ. Ναυ, ΠῸ ΟἸΠΗΐΪηρ ΒΙΠΡΘΥ οὗ 
πη ϑὕαϊ βοηρ ὑπαῦ Πα βουρῇῃῦ ρᾶχὺ ἴῃ Ομ ϑιβ᾽ ΠΟΙΥῪ 
οοηΐαβὺβ θαῦ παῖ γεοοϊνβα οὗ Πίτη ἃ οἱ ἴο ὑπ6 [Ὁ}] 
ὑνοἢ οὗ Πϊ5 5Κ1]]. 

Βαυὺ ᾿ἐἰ5 ποὺ ἴῸγ 15. ννθα! ἢ ὑπαῦ ἴΠ6 ἰηὐουρυθύευβ οὗ 
ἴπ6 Μιι865 βίπρ' ῥγαΐῖθα. οἵ Ῥίοϊετην ; γταῦμδι 15 1Ὁ ἴῸν 
Πῖβ ννε]]-ἀοίησ. Απα ννῇῃδΐ οδῃ θὲ ἔπει ἔθου ἃ ννϑα νυν 
ἈΠΑ͂ ΡΥΓΟΒΡΟΙΟῚΒ τηδη ἔμ ἴο ΘΑ. ἃ ἔα ἔλμηθ διηοηρ, 

᾿ς Πὶς 6 ]]ονν- θη ἢ ΤῊϊΪβ ἰὖ 15 ν πο οπααγοῖῃ ὄνθη ἴο 
Π6 β80η8 οὗ Αἴγθυβ, δ! εὶδ 411 ὑποβα ἤθη ἐμπουβαπα 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

Ψ , ΄ ᾿ ,ὔ ς , 

ὅσσα μέγαν Ἰ]ριάμοιο δόμον κτεάτισσαν ἑλόντες 
ἀέρι πᾳ κέκρυπται, ὅθεν πάλιν οὐκέτι νόστος. 190 

μοῦνος ὅδε προτέρων τε καὶ ὧν ' ἔτε θερμὰ κονία 
στειβομένα καθύπερθε ποδῶν ἐκμάσσεται ἴχνη, 

Ἀ , Ν ᾿ ΛΑ “ ἢ ματρὶ φίλᾳ καὶ πατρὶ θυώδεας εἴσατο ναούς" 
5 ᾽ 3 Ἁ Ἁ ᾿, 50» 7 ἐν δ᾽ αὐτοὺς χρυσῷ περικαλλέας ἠδ᾽ ἐλέφαντι 

, 7 » ’ 2 ΄, ἵδρυται πάντεσσιν ἐπιχθονίοισιν ἀρωγούς. 
Ἁ Ν ΄ Ἂ Ψ ,, 7 

πολλὰ δὲ πιανθέντα βοῶν ὅγε μηρία καίει 

μησὶ περιπλομένοισιν ἐρευθομένων ἐπὶ βωμῶν, 
αὐτός τ᾽ ἰφθίμα τ᾽ ἄλοχος, τᾶς οὔτις ἀρείων 

, 2 ΄ Ν 7 ».» - 
νυμφίον ἐν μεγάροισι γυνὰ περιβάλλετ᾽ ἀγοστῷ, 

ἐκ θυμοῦ στέργοισα κασίγνητόν τε πόσιν τε. 130 
Φ ἐμὸν ὦ 4 « ἘΠ » }] 7 ὧδε καὶ ἀθανάτων ἱερὸς γάμος ἐξετελέσθη, 
οὺς τέκετο κρείουφα Ῥέα βασιλῆας ᾿Ολύμπου' 
ἕν δὲ λέχος 3 στόρνυσιν ἰαύειν Ζανὶ καὶ Ἥρᾳ 
χεῖρας φοιβήσασα μύροις ἔτι 8 παρθένος ᾿ἢ Ι [ρις. 

2 χαῖρε ἄναξ Ἰτολεμαῖε" σέθεν δ᾽ ἐγὼ ἶσα καὶ. 
ἄλλων 

“4 ΠΝ ] , ᾿ μνάσομαι ἡμιθέων, δοκέω δ᾽ ἔπος οὐκ ἀπόβλητον 
φθέγξομαι ἐσσομένοις" ἀρετάν γε μὲν ἐκ Διὸς 

αἰτεῦ." 

1 τε καὶ ὧν Βιίρρδ: πι88 τεκέων ΟΥ τοκέων ἕν δὲ λέχος: 
ΤῊ55 8150 ἁγνὸν δὲ (Αγ. ἄγνον δὲ) δ᾽ ἔπι 5: ἐπε 85 ἴῃ “ρῖρ. 20 
δηᾷ 3. Βίον. 92 Ὁ αἰτεῦ : Τὴ88 8150 ἕξεις 
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εὖ ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΟΒ ΧΥΙ͂,, τι9--13} 

Ῥοββεββίοῃϑ ὑμαῦ [6] ἰο βεὴ ψθη ἔμεν ἴοοῖ 
Ῥυίδιηβ ογεαῦ ἤοιβθα, ὑπδῪ 116 πὰ βοιηθνῃθια ἴῃ 
τῃδῦ χυηϊϑῦ γἤθηοα ΠΟ γαῦατ δ 6 δνειτηοσα. Αμπάὰ 
ὑΠ18 τᾶ παῖ ἀοπα ὑπαῦ νοῦ ποῆς Ὀεΐοτα μαΐῃ 
ἄοπο, ΡῈ μα οὗ πε οὗ οἱά, Ὀς δ οἵ ἔποβε νγνοβε 
Τοοϊτηδυϊβ ἃγὰ γοὺῦ ατὰ ἴῃ ὑπ6 ἀυδὺ παν ἰτοᾶ ; Π6 
Βαῖῃ Ὀυϊ]α δα ἱποθηβο- ἔγαρνυαηῦ ἔθιρ]65 ἴο Πϊ5. τηοῦμ δ ὺ 
δηα ξαϊῃον ἀθαν, ἃπα παῖ βοὺ ὑπογαίῃ ᾿πηαρθϑ οἵ ἔΠ 6 
ἴῃ σο͵]α δηα ἵνοῦυ, νεῖν ὈΘδα ἢ], το θ6 {πα «ἰα οἵ 81}]} 
ὑπαῦ ᾿νε ἀροῖ ὑπ εαὐΐῃῆ. Απᾶ τηϑην δῖα {Π6 ὑΠὶρἢὴ5 
οὗ ξαϊ᾽εα οχϑὴ ὑμπαῦ 858 ὑπ6 τηοῃτῃβ ρῸ τουπαᾶ ἢς οοη- 
ΒΌΤΩΘ5 ΠΡΟῚ ὑπ6 τεδαἀδηίΐηρ αἰΐαγβ, 6 δπα ὑπαΐ ἢἷβ πα 
ΠΟΌΪΘ βροῦβθ, γῆο τηδκοῖῃ ΐτη ἃ Ὀεϊίεν τα ὑΠδπ 
ΕΥΘΙ οἰαβρεα Ὀυϊἀθργοουη ὑπ δον ΔΗΥ τοοῦ, βεαίηρ ὑμπαΐ 
586 Ἰονεῖὺῃ νυ Ποὺ Βο]Ὲ ἢδατὺ Ὀγοῦποιυ ἀπμα Παβραπα 
ἷπ 0η6. 80. ἴοο ἴῃ ἢδᾶνθὴ νψγὰϑ πε μον σνβαϊοοκ 
ΔΟΘΟΙΙΡ 5Πη64 οὗ ὕμοθῈὲ μοὶ δυριοῦ ΕΠθα θᾶγα ἴο 
Ὀ6 τυ] ]δῖβ οἵ ΟἸγιριβ, 80 ἴοο δ τυγυγῃ-οἸθδηβθα 
Βαπα5 οἵ ὑΠ6 δνϑι-τηδίάθη [γτἷ8 ἰὰν θὰ οπμα οοΐοῃ ἴον 
[Πα 5 υσθασίηρ οὗ Ζευβ ἀπα Ηδχᾶ. 

Απᾶ πὸνν ἴδγενε, Γογὰ Ρίοϊειην; ἂδῃμᾶ 1 ν1}} 
5Ρ6 8 Κ οἵ {π66 85 οὗ οἴμεν ἀεδιηϊ- σοαᾶβ, πα τηϑὺ μη κϑο 
νυ δῦ 1 5}41}1 βὰν ψ1}} ποῦ 8 Ἰοϑῦ ἀροὴ ρμοβίουϊ τ ; ̓Ὁ8 
{}}15-το Χο ! 6 πο α δ5κ τόμ ποπα θαὺ Ζευ8. 

“δ 



εἶχα ὙΈΕΙ Ἢ ΕΥ̓ 

α ρυμάερα ἔπιθῳ. ἣν ἰώ 

ἈΑ’ Σ Γ Υ ἀη. ᾿ 
ΑΡΟΣ ΝΣ 

ἐπ ηώμ 85) 

δ! 

εξ δῖ γτ ὦ ΤΥΥ ν ἔς 
πα 

ἃ ἜΣ 

ὟΧ ὡς ἃ, 
ΠΝ ὝΕΣ: 
ἀξροθνβιεροξη αὐὐϑο; γοστο 
σραμ, ἁροῦ ϑεὲ οι ἢ 

"ἊΝ ΓΕ ἢ ἀμσίθτε τον 



ΟΧΥ͂ΠΙ.-- ΤῊ ΕΡΙΤΗΑΙΑΜΥ ΟΕ ΗΒΙΕΝ 

Ἶ ΤῊΙΒ ἐς ἃ σμογί Ἐρὶο ρίοσοο 9 ἐμ βαριθ ἱψρε ας Χ111. 

᾿ς ΒΒοίῇ ερίη, αα ἀο ΧΧΥΙ απὰ Βιίοη [Π| τυἱέϊι α ρἤγαδο 

σιρρορίϊησ ἰμαὲ ἰΐοῳ αγὸ οοπδοημοηξ προ ϑοηιοί ϊηρ 

ργθϑυϊοιδ, ὑπιὲ {μὶ5, ἴδδδ ἐᾷ ετρὸ ον ἰρίτυν 9.) Ῥνορογίζιο 

«πε Ουϊὰ, ἐδ πο πιοῦὰ ἐμαη ἃ τεοοσηϊδοί τυαῃ ο΄ δοριηηπῖης 

α δον ροθῆι. 16 ἐπίγοάιοίἑοη, ερεϊλο ἐμαί οΓ ΧΙΠ, 

᾿ οομίαϊηδ πὸ ἀφαϊοαίίοη. 716 δολοίδα ἐοἰἑ τὸ ΤἼθοογξς 

᾿ς Λέγε ἐπεϊαίος οογέαϊη ραδϑαρος 07 διδοιολογι᾽ βγοὶ Ερί- 

 ἐλαϊαηιῃ 97, Πΐοα. Ηδ 8οθηιδ αἶδο ἰο ἤαυθ παά ϑαρρῆο᾽ 5 

᾿ς δοοΐ 9. Ἡγεοιάϊηρ-ϑοηρὲ ὑεξονο ἡέρι, 
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ΧΥΠΠ.--ΕΛΈΝΗΣ ἘΠΙΘΑΛΑΜΙῸΣ 

5 

Ἔν ποκ᾽ ἄρα Σπάρτᾳ ξανθότριχι πὰρ Μενελάῳ 
Ν ΄ 7 Ὁ ἢ Μ παρθενικαὶ θάλλοντα κόμαις ὑάκινθον ἔχοισαι 

᾿ , ᾿ Χ 3 7 πρόσθε νεογράπτω θαλάμω χορὸν ἐστάσαντο, 

δώδεκα ται πρᾶται πόλιος, μέγα χρῆμα Λακαινᾶν, 

ἁνίκα Τυνδαρίδα κατεκλάζετο τὰν ἀγαπατὰν 
᾽ὔ ς 7 ς , ᾽ ΄ὔ το 

μναστεύσας ᾿ὑλέναν ὁ νεώτερος ᾿Λτρέος υἱῶν. 
ν΄ ΦΩΡ ἴω 3 ἃ 7 : ΄ ἄειδον δ᾽ ἄρα πᾶσα: ἐς ἕν μέλος ἐγκροτέοισαι 

Ἂ, Ἁ ς Ν 5» ἄς. ΣΝ ’, ποσσὶ περιπλικτοῖς, ὑπὸ δ᾽ ἴαχε δῶμ᾽ ὑμεναίωι. 

Οὕτω δὴ πρώιζα κατέδραθες ὦ φίλε γαμβρέ; 
Ω ’ὔ 5 ἈΝ ; 4 5 ’, ἣρά τις ἐσσὶ λίαν βαρυγώνατος, ἦρα φίλυπνος, 

ἦρα πολύν τιν᾽ ἔπινες, ὅκ᾽ ' εἰς εὐνὰν κατεβάλλευ ; 
«“ Ν 7 ᾽ “ διν Ε] “, εὕδειν μὰν σπεύδοντα καθ᾽ ὥραν αὐτὸν ἐχρῆν 

τυ, ᾿ 
-" βρὲ Ἁ Ἁ “ εἶ ᾿ παῖδα δ᾽ ἐᾶν σὺν παισὶ φιλοστόργῳ παρὰ ματρὶ 
, ᾽ κ " 41. Ἣς . εἴρξατ- 

παίσδειν ἐς βαθὺν ὄρθρον, ἐπεὶ καὶ ἔνας καὶ ἐς 

ἀῶ 

κεἰς ἔτος ἐξ ἔτεος, Μενέλα, τεὰ ἃ 5 νυὸς ἅδε. 

1 ὅκ᾽ ὙΥ11: τὴβ85 ὅτ᾽ 3 Μενέλα τεὰ ἃ Μοίποίο: ΙῺ8Ρ 
Μενέλαε τεά 
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ὌΠ Ὲ ρον ΤΥ 

ἊΘΡΟ ΘΝ ρῶν ἜΧΕΝ ὙΧΌΝΠΙΝΣ 

ἤν ϑμδς 

ΧΥΠΙ.---ΤῊῈ, ΕΡΙΤΗΑΙΑΜΥ ΟΕ ΗΕΙΕΝ 

τ βεδεῖηὴβ ἐπαῦ ποθ ΡΟῚ ἃ {ΐϊηθ δὖ ὑπ πουβα οἵ 
ἤδχϑη-αϊνοα Μεποὶδὰβ ἴῃ ϑρατία, ὑπῸὸ ἢν ὕνεϊνα 
τη 6 η5 οὐ {πΠῸ6 ἴον, ἔπε ρίβοθϑ 411 οἵ [δοοηΐδη 
γγο δ ΠΠΟΟά, οτηβ οἵονπεα στ ἔγαϑῃ ἢονοτίηρ 
Ιυς65, δηα Ὀεΐοτα ἃ παυνν-ραϊηὐθα ΟΠ ΡῈ. ἴοοΚ ὑρ {Π68 
ἄδποθ, γθπ πα γουηρον οἢ]]α οἵ Αὐγϑὰβ βῃαὺ {ῃ8 
ννεααϊηρ ἀοοῦ ἀροῦ ἐπα οἱν] οὗ Π15 νγοοΐησ, ροπ {Π6 
ἀδυρηΐεν οἵ Τγπάαγθβ, ἴο ψὶῦ ὑπ Ὀεϊονεα Ἠδε]βη. 
ΤΉΘτ ὰῦ ἢ {πεῖν ργοῦςυ ἔδβεὺ οὐ β5- ουοβϑίηρ 41}} ἴο ὑΠ6 
τἰτὴ6 οὗ ὁπα ἴχηθ ὑΠ6Υ ϑδηρ {1}} ὕΠ6 ραΐδοθ γδηρ' ἀρϑῖῃ 
ψ ἢ [Π6 Θοοα5 οὗ 15 ψεααϊηρ-5οηρ᾽ :--- 

νηαὺ Βυϊάδρτοοια ! ἀθὰνῦ Βυϊάδργοοια ἢ ὑπυ8 ΘδυΥ 
θεά δῃηᾶ δϑθερὴὺ 

νναβὺ θοσῃ ἃ τηδῃ οὗ β]υσσάγαγα, 
Οὐ 15 τῃγ ρί!Πονν ϑυνεαὺ ἴο {Π66, 
ΟΥ εὐ ὕποι οδιη᾽ βὺ ἴο Ὀ6δα τηϑυθα 

Ὠταϑὺ ἀσῖηκ ἃ {016 ἄδερ ἢ 
ΠῚ βου ψετὺ 80 δίῃ ἴο βῖεερ Ὀεὐίπηθβ, ᾿ὕνετα αιζευ 

5166} δἰοῃβ, 
Απα ᾿ϑᾶνα ἃ τηδί ἃ Ὑττἢ ταδί 5 ἴο ὈΪΔΥ 
ΒΥ ἃ ἔομπα τιούμοι᾿ 5 5146 6111 ἄανσι οἵ ἀδγ, 
510}. ἔῸν Π6 τοῦτον δηα 15 ΤΟΙ, 
ΕῸν {Π|8 δπα 411 ὑΠ6 γϑδῦβ ὕπΌΟΥΗ, 

ΤῊ15 ϑυγααῦ Ὀγ46 15 ἘΠ Π6 οὐ. 
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ΤῊ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ὄλβιε γάμβρ᾽, ἀγαθός τις ἐπέπταρεν ἐρχομένῳ 

τοι 
2 ΄ [4 Φ 3 ΄ ς ΦΕΓ Ν ἐς Σπάρταν ἅπερ ὧλλοι ἀριστέες ὡς ἀνύσαιο. 

μοῦνος ἐν ἡμιθέοις ἹΚρονίδαν Δία πενθερὸν ἑξεῖς" 

Ζανός τοι θυγάτηρ ὑπὸ τὰν μίαν ἵκετο χλαῖναν, 

οἵα ᾿Αχαιιάδων γαῖαν πατεῖ οὐδεμί᾽ ἄλλα. 
3 7 7 3 } 7 ,ὔ « “ ἢ μέγα κά τι τέκοιτ᾽, εἰ ματέρι τίκτοι ὁμοῖον" 
" ἐπ τοο , ΠΆΑῚ φϑλς ᾿ ψεὺς ἄμμες ταὶ; πᾶσαι συνομάλικες, αἷς δρόμος ωὑτὸς 

Α͂ 3 ὃ ᾿ 3 "ν 3 , " 

χρισαμέναις ἀνὸριστὶ παρ ὐύρωταο λοετροῖς, 

Ι κα 
τετράκις ἑξήκοντα κόραι, θῆλυς νεολαία---- 

΄»Ὁ 30)». 4 Φ »ἤ 3 Ἀ ϑ.. ἫΝ τῶν οὐδ᾽ ἦν τις ἄμωμος, ἐπεὶ χ᾽ ᾿Ελένᾳ παρι- 

σωθῇ. 

ἀὼς ἀντέλλοισα καλὸν διέφανε πρόσωπον, 
ἤ ΄ Ψ ’ Υ̓ [ Ἂς δον πότνια Νύξ, ἅτε λευκόν ἔαρ χειμῶνος ἀνέντος" 

ὧδε καὶ ἁ χρυσέα Ἑλένα διαφαίνετ᾽ ἐν ἁμῖν. 
, ΄ λᾶ ΓΕ: ἐδ ε “ » ΄ πιείρᾳ μέγα λᾷον ὁ ἀνέδραμε κόσμος ἀρούρᾳ 

ἕ ΕΥ̓ ἊἋ ΨΦ λυ 
ἢ κάπῳ κυπάρισσος ἢ ἅρματι Θεσσαλὸς ἵππος" 

1 

ὧδε καὶ ἁ ῥοδόχρως “Ἑλένα Λακεδαίμονι κόσμος. 

ι ταὶ Εἰ : Τὴ58 δ᾽ αἱ ΟΥ̓ γὰρ 2 ἣν Ἐϊ: Τ155 ἂν, ἃ Θογγϑούϊοη οὗ 
ὑμ6 οουγυρύϊοη ἣν 83. διέφανε ΑὮΓΘΙΒ : Τη85 διέφαινε 4Ἅ μέγα 
λᾷον ἘΠομδύδραῦ : π|55 μεγάλα ἅτ᾽ 
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ΤΗΕΟΟΒΙΤΌΒ ΧΥΠΙῚ, τό-2ῖι 

ος ὙΜΈΏΘα ἔδου {πὸ οὔμϑιβ οἵ Πρ ἄδρυβα οδιη δῦ ἤθύδ 
ὑῃγ βυϊῦ ἃ- ργδδβίηρ, 

Βαγα βοιηθ ροοά Ὀοάγ, νν6Ὲ}} ἰ5. ἴΠ66, βῃβεζβᾶ ἔπε6 ἃ 
ΡΙΌΡΕΥ ὈΪΘβϑίηρ ; 

ΕῸΥ οὗ 4}1 ἔπ6ϑ8 Ἰογαΐϊηρϑ ὑμευε᾿β θαῦ ὁπ 6 5881} θ6 50} 
οἵ ἴῃς Ηἰρῃ ἀοαπεάα, 

Αγεο, ᾽πθαῦῃ οπα οονου]δῦ ἢ ἐπε 6 
Οτϑαὺ Ζευβ ἷ5 ἀδαρη ον 15 Θόας ἴο 6, 
Α ᾿Ιαᾶάγ ψῇοβα πκὸ 15 ποῦ ἴο 5688 

ὙΠ ετα Οτθοίδη ὑνοηθη ὑγδδᾶ. 
Απᾶ ἰξ 86 Ὀτγίηρ ἃ τηοῦμον 85 Ὀαΐτα ᾿ὑνν}}} θὲ οὗ ἃ 

ΟΠ ΤΟιΙ5 συδοα ; 
ΕῸΣ 8016 411] ψὰ ψῇῃ θῇ ΠΟΥ ἔθ] ]ονγ5. θ6, ὑμαῦ γταῃ τ 

ρου {Π6 τϑοθ, 
 Αποἰπη θα 145565 {πὸ ὑμε ἰδ5, Εἰ ατόϊαβ᾽ ρο01]5 μ65166--- 
Ο᾽ [Ὡς ἴουτ- ἴη65 ὑμυθθϑοοσα τηϑίθηβ ὑπαῦ ψγ 6 6 

ϑραιΐδ᾽ 5 ἤἥοννου δπᾶ ρυϊαβ8 
ΤΏΘΓΕ νγὰθ ΠΟῸΠῸ 80 ἔδυ 85 τηϊρῃῦ οορᾶτ ψἱ ἢ 

Μεμοϊ δι θ᾽ γα 6. 

Ο [δἂν Νιρῃΐ, ᾿εἰ5 ραβϑίῃσ Ὀσρηῦ π6 ἴαος οὐ {πὸ 
τἰβίησ ἀδγῪ ; 

ΤΙ5 πκὸ ὕὉπε νυ ῃϊΐα βρυΐηρ' οὐ {Π6 γϑδῦ 
θη ννἱμΐου 15 ΠῸ ἸΟΩΡῸΙ ΠΕΙΕ; 
Βαυΐ 50 5ῃῖη65 σοϊάδηῃ Ηδίθῃ οἶδδν 

ΑἸμοηβ᾽ ΟἿἿΪ γηθίηΐθ 50 ΨΥ. 
Απάᾶ {πδ6 οὔοὸρϑ ὑμαῦ ιιρϑίδμα ἴῃ ἃ αῦ ρὶουρῃ]άπα ἀο 

τ8Κο ἰὐ αὶν ἴο 566, 
Απᾶ ἃ ΟΥρύ8885 ὕπε σγάθῃ νγῃ γ6 516 φγονν8. 
Απᾶ ἃ ΤἬ θαυ βίβεᾶ ἔπε οδπαυῖϊοῦ μ6 Κπονν ; 
Βαΐὺ 80 ἀοΐῃῃ! Ηδ]δη τϑα 85 {Π68 ΤῸ86 

Μαῖα ἔδϊν Ποὺ ἄἀθδὺ οοπηΐνγα. 

“ἘΠ Ὴ 6. ψϊῦθ βρυϊηρ ἢ : ψεῖϊῦθ τὶ ἤονγθυβ. “Μεοϊπἰθ"-: 
ΘΟΙΏΡΘΩΥ. 

227 
ο 2 



ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΒ 

5 3 , , ΜΝ -“ οὔτε τις ἐκ ταλάρω πανίσδεται ἔργα τοιαῦτα, 
οὔτ᾽ ἐνὶ δαιδαλέῳ πυκινώτερον ἄτριον ἱστῷ 
κερκίδι συμπλέξασα μακρῶν ἔταμ᾽ ἐκ κελεόντων' 

᾽ Ν ὑδὲ 4 ᾿ ᾿ς ΡΣ ὁ Ὁὸ ΓῚ οὐ μὰν οὐδὲ λύραν ' τις ἐπίσταται ὧδε κροτῆσαι 
Ἄρτεμιν ἀείδοισα καὶ εὐρύστερνον ᾿Αθάναν, 

ς ς [4 Ἂ Ζ ΝΕ δὸς “4 3 ΓῺ ὡς Ἑλένα, τᾶς πάντες ἐπ᾽ ὄμμασιν ἵμεροι ἐντί. 
ὦ καλὰ ὦ χαρίεσσα κόρα, τὺ μὲν οἰκέτις ἤδη, 

ἄμμες δ᾽ ἐς δρόμον ἦρι καὶ ἐς λειμώνια φύλλα 

ἑρψεῦμες στεφάνως δρεψεύμεναι ἁδὺ πνέοντας,{Ἠ 40 

πολλὰ τεοῦς Ἑλένα μεμναμέναι ὡς γαλαθηναὶ 

ἄρνες γειναμένας ὄϊος μαστὸν ποθέοισαι. 

πράτᾳ Σ τοι στέφανον λωτῶ χαμαὶ αὐξομένοιο ρώτᾳ ν ὀνδ τους " 
7 λ 7] 3 Ζ πλέξασαι σκιερὰν καταθήσομες ἐς πλατάνιστον, 

5 3 » Ν πράτᾳ 5 δ᾽ ἀργυρέας ἐξ ὄλπιδος ὑγρὸν ἄλειφαρ 

λαζύμεναι σταξεῦμες ὑπὸ σκιερὰν πλατάνιστον" 
’ 3 3 [ο ΄ ς , γράμματα δ᾽ ἐν φλοιῷ γεγράψεται, ὧς παρών 

τίς β 

ἀννείμῃ, Δωριστί: “σέβευ μ᾽, ᾿Ἑλένας φυτὸν 
3 ἘΝ 8 ἐμμί. 

χαίροις ὦ νύμφα, χαίροις εὐπένθερε γαμβρέ. 
Λατὼ μὲν δοίη, Λατὼ κουροτρόφος ὕμμιν 60 

1 οὐδὲ λύραν : τὴ88 δ͵8ο οὐ κιθάραν 2 πράτᾳ Ἐθίδῖτα : 
τη585 πρᾶται 9 σέβευ δᾶ ἐμμὶ ἨδΙΙΊΔΠη : Π58 σέβου διηὰ 
εἰμὶ 
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ΤΥ Ὺ Ρ τος 

ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΙΒ ΧΥ͂ΠΙ, 3:2:--Ξο 

Απᾶ πουϑὺ ἀοΐἢ νγοηϑῃ οὐ ΟΡ ίη νυ ἱπα σὰ ἢ ἐπγθδά 
85 ΠΟΥ θδβὶςοῖβ ὕβθϑῃ, 

ΝΟΥ 5 υ  ]θΟΥΚΚ 850 οἷοθθ δηᾶ ἢἤπθο οὐ [τ ἐπα 
γε νου 5 ὈΘΔΠ, 

ΝΟΥ͂ πΠοπ6 Παΐῃ 51.1}} ἕο ρὶγν ὑπθ 41}}} ἕο π6 (οαβ οἵ 
γγοιηθῃ ἅρονε 

Α8. πε τηδίάθῃ υγίβε ἰπ γμοβθ Ὀγρηῦ αγαϑ ἄνν6}]5 8}} 
αἀἰοϑίγα δηᾷ Ἰἰονα. 

Ο τιδϊὰ οὗ θεδαΐυ, πηδἱὰ οἵ σγᾶσθ, ὑπο τὸ ἃ ἤυϑνν τα 
ΠΟΥ͂ ; 

Βυΐ να 514}1] θαυμα ἴο {π6 γυπηίηρ- δος ἰὐ {πῸ 
τηθδβ θυ ἤονγοιβ 40 Ὀ]ονν, 

Αμα οτορρίπρ ρσαυ]απηαβ ϑυγεεῦ δηα ϑυνεοὺῦ ἀρουῦ οὐ 
Ὀτονβ ἴο 40, 

[Ὰκ6 Ἰατῖθδ αἰμίγοὶ ἔου ὑπ6 ταί μετ᾽ 8 ἐδαῦ 5881} ἸΙοης, 
ἄβθαν Ηδ]βθη, ἴον γοα. 

ΕῸΣ γοὺ δόσε 411 5181] ἃ ΘοιΌ Δ] οὗ [Π6 σὰν στοιπά- 
᾿τησ' γα οί! 

Ηδηρ ἴο ἃ 5ῃδαγ ρ]αίδη-᾽γ6 6, δπα ἃ νἱ] οἵ τυπηΐηρ 
οἱ] 

Η!5 οἴδετνίηρ ἀτρ ἔχοι ἃ 5|1ν8ὺ 1ρ Ῥεηθαίῃ {πΠ6 ϑϑιηδ 
Ρἰαἴδη-ἴγθ 6, 

Απά ἃ θοτῖς τβάβ ΡῈ νυ 1᾿ π6 θυ κ 
Εον Βίτη ὑπαῦ ραββϑεῖῃ ὈΥ ἴο τηδυῖς, 

“1 δὼ Ηδ]θη ; ψουβῃΐρ τη6.᾿ 

Απᾶ {5 Βγίάθ ἔδγενε, ἀπα ατόομπι ἔδγθννε]], ὑπαὶ θὲ 
50} Οὗ ἃ τηϊρΉ τ 5|16, 

Απᾶ [,εἴο, στεαὺ ΝΌσβα 1,εἴο, σταηὺ ΟΠ] ἄτη δὖ γουν 
ἀφεῖτο, 

“011 : 86 ριθούσυση οὗ ὑμθ ἴγγῦθ, ““ἼΠ6 αοάβ οὗ 

γνγοιηθη ἢ : ὑμ8 ατϑοὶς 88 " Αὐύθιηΐβ δῃᾷ Αὐῃθηδ." 
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ΤῊΞΕ, ΒΌΌΘΟΟΙΙΟ ῬΟΕῚΤΞΒ 

εὐτεκνίαν, Κύπρις δέ, θεὰ Κύπρις ἶσον ἔρασθαι 

ἀλλάλων, Ζεὺς δέ, Κρονίδας Ζεὺς ἄφθιτον 
ὄλβον, 

ὡς ἐξ εὐπατριδᾶν εἰς εὐπατρίδας πάλιν ἔνθη. 

εὕδετ᾽ ἐς ἀλλάλων στέρνον φιλότατα πνέοντες 
καὶ πόθον: ἔγρεσθαι δὲ πρὸς ἀῶ μηπιλάθησθε. 

νεύμεθα κἄμμες ἐς ὄρθρον, ἐπεί κα πρᾶτος 

ἀοιδὸς 

ἐξ εὐνᾶς κελαδήσῃ ἀνασχὼν εὔτριχα δειράν. 

Ὑμὴν ὦ Ὑμέναιε, γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης. 
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ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΒ ΧΥΤΙΙ, ςτ--.8 

Απάᾶ Ογρτῖβ, μον Ογρυῖβ, δὴ δαὶ] Ἰονα αἰννάγ, 
Απᾶ Ζευβ, Πἰρἢ Ζειβ, ργοβρουϊγε 
ΤΠαὺ ἀγάνῃ οὗ ραγεηΐβ οὗ μὶρῃ ἄδρτες 
5141] Ρᾶ55 ἴο ἃ ΠΟΌΪῈ ῬυΌρ γα 

ΕῸΥ δνεῖ δπά ἃ ἀδυ. 
ΒΙ66Ρ οὐ δῃα γϑϑὺ, 8η4α οἡ εἰΐῃεὺ Ὀγδαβὺ τη ὑπ 

Ἰονθ- Ὀγθδῖῃ ρ]αγίηρ' σῸ ; 
516 60 πουν, θαῦ ψ θη ὑπ ἀδΥ 588}} ὑγθακ 
Ἑογρεῦ ποῦ ἔγοτῃ γοιῦ 5166 0 ἴο γναῖκε ; 
Εν νγ6 5141] οοπὶθ νυὶ᾿ ἐῃ6 ἄδννει δΙοηρ; 
ϑοοη ἃ5 ὑΠ6 ἤγνβυ-ννακοα πηαβίθυ οὐ 50ηρ; 

ΤΑῦυ ἔδαϊμθυυ πθοκ ἴο οτον. 

δίηρ Ηδν 7ον ἰδ6 ἩΡοἀαΐηρ, οἷησ Ηο {ον ἐμε Ἡγϑάάον, 
απὰ ἐπαπἶς ἰο ἀΐηι ἐξαΐ γιαΐο ἐΐ 4 
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ν 

ΧΙΧ. ΤῊΝ ΠΟΝΕΥΒΤΒΑΙΒΕ, 

᾿ς ΤῊΙΒ ἐδέϊο ροθηὶ ργοϑαδίῳ δοίονρ5 ἰο α ἰαίεν' ἀαίο ἰΐαπ ἐδ 
᾿ Βιιοοίϊο τογίίθυβ, ἀπά τῦας ὕγοισί ἱπίο ἰΐ6 οοἰϊδοίζοη 
᾿ς ηιογοίῳ ογυΐης 0 ἐδ τοδονιδίαποα ἰο ἐπ6 ἈυηδνδΥ Τονε 

9} Μοροίιω. 
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ΧΙΧ.--ΚΗΡΙΟΚΛΕΈΠΤΗΣ 

Τὸν κλέπταν ποτ᾽ Ἔρωτα κακὰ κέντασε μέλισσα 
κηρίον ἐκ σίμβλων συλεύμενον, ἄκρα δὲ χειρῶν 
δάκτυλα πάνθ᾽ ὑπένυξεν. ὃ δ᾽ ἄλγεε καὶ χέρ᾽ 

ἐφύση 
καὶ τὰν γᾶν ἐπάταξε καὶ ἅλατο, τᾷ δ᾽ ᾿Αφροδίτᾳ 
δεῖξεν ἑ ἑὰν 1 ὀδύναν καὶ μέμφετο, ὅ ὅττι γε τυτθὸν 
θηρίον ἐ ἐστὶ μέλισσα καὶ ἁλίκα τραύματα ποιεῖ. 
χά μάτηρ γελάσασα' “τί δ᾽; οὐκ ἴσος ἐσσὶ 

“μελίσσαις, 

ὃς τυτθὸς μὲν ἔεις,, τὰ δὲ τραύματα ταλίκα ὃ 
ποιεῖς; 

1 ξὰν ΜΙ] : π185 τὰν 3 ὃς ΨΙΟΚΘΏΒΟΥ : τ85 χὠ ἕεις 
τ ὑμπίμ κα ῬΥΟΌΘΌΪΘ : τη85 ἔης ὃ τχαλίκα ῬΟΥΒΟΙ : ΠΙ55 
αλίκα 
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ΧΙΧ.--ΤῊῈ; ΗΟΝΒΥ-ΘΤΈΑΛΙ ΕΗ 

ηΕνΝ ὑμπε ὑμπίονιϑῃ Τονα ομθ ἀν ννὰβ βίβα ηρ 
ΒΟΠΟΥ ΘΟ ἔτομι ἴῃ6 Πΐνθ, ἃ ψίοκθα θ66 βἴπηρ Πΐμη, 

πα τηδᾶς 411} Πἰβ ἤπρου-τἰρ5. ἴο βιηαγῦ. [Ιἢ ραΐῃ δπᾶ 
συίοῦ ἢ6 ὈΪενν οὐ ᾿ἰβ Βαμα δηᾶ βἰδιηρεα πᾶ ᾿δαρὲ 
ΡΟΠ π6 στουπά, πα νψεπῦ 8πα βῃονεα ἢϊβ μυτὺ ἴο 
ΑΡΒτοάϊζε, ἀπα τπδᾶβ οοτηραίηῦ ὑπαὺ 850 ἃ 11{{|6 ἃ 
θεαϑὺ ἃ ἃ ε6 οουἹἱᾶ τηᾶκα 50 οτεαὺῦ ἃ ψουπᾶ. 
γμοσεαὺ 8. τηοΐμου Ἰδυρῃϊηρ, “ ΝΥ Βαϊ ὃ οΥ88 586, 
ἐατῦ ποῦ ἃ πιδύοῃ ἔοσ ἃ "66, πᾷ ἴδοὰ 50 11{{|6 δηᾷ γεῖὶ 
8016 ἴο τηᾶκα ψουηαβ 50 στεαῦ δ᾽ 
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ΧΧ.- ΤῊ ΥΟΝΟ ΟΟὔΝΤΕΥΜΑΝ 

Α ΝΕΑΤΉΒΕΡ, οἠἰφηηρ δδοαιδε ἃ οἰέῳ τυϑποῖ ἀϊδάαϊηδ ἠΐηε, 

»γοίοοία ἐμαὶ ἴδ ἐδ α πμαπάδοηιθ ἔείίονυ, ἀπά ἐμαὶ οάς 

ἤαυδ δοθη ἔποῖνη ἰο ηιαΐθ ἴουθ ἰο οομηέγῃ- οἱ, ἀπά οαἰΐς 

ἄοτυπ ὠρορ ἤθν ἐΐια ομγδα 016 ρεγρεοίμαϊ οοἰλδαοψ. 115 

ος ϑρὶγιοα ροθηι ἰδ α πιοτιοίοσιθ, δμέ ργϑϑοῦυθα ἐδ ηιΐηιο- 

τς ϑόνηι ὃψ πιοαης 9} ἀμηιῦ οἰιαγαοίογα, ἰὴ ὁἠθρλογάς οΓ 
ἔπε 19. δέμιδέϊο οοποιἀδγαίϊοη θεία ἐδ ἐγαάιοη τυλοὶ 

αϑογίδοε τ ἰο Τ᾽ εοογίξιιδ. 
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ΧΧ.--ΒΟΥΚΟΛΙΣΚΟΣ 

Εὐνίκα, μ᾽ ἐγέλαξε θέλοντά μιν ἁδὺ φιλῆσαι, 
καί μ᾽ ἐπικερτομέοισα τάδ᾽ ἐ ἔννεπεν “ἔρρ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο. 
βουκόλος ὦ ὼν ἐθέλεις με κύσαι τάλαν; οὐ μεμάθηκα 
ἀγροίκως φιλέειν, ἀλλ᾽ ἀστικὰ χείλεα, θλίβειν. 
μὴ τύγε μευ κύσσῃς τὸ καλὸν στόμα μηδ᾽ ἐν 

ὀνείροις. 
οἷα βλέπεις, ὁπποῖα λαλεῖς, ὡς ἀστικὰ παίσδεις, 

χείλεά τοι νοτέοντι,ἷ χέρες δέ τοῦ ἐντὶ μέλαιναι, 
καὶ κακὸν ἐξόσδεις. ἀπ᾽ ἐμεῦ φύγε, μή με 

μολύνῃς. 
τοιάδε μυθίζοισα τρὶς εἰς ἑὸν ἔπτυσε κόλπον, 
καί μ᾽ ἀπὸ τᾶς κεφαλᾶς ποτὶ τὼ πόδε συνεχὲς 

εἶδε 
χείλεσι μυχθίξζοισα καὶ ὄμμασι λοξὰ βλέποισα, 
καὶ πολὺ τῷ μορφᾷ θηλύνετο, καί τί σεσαρὸς 
καὶ σοβαρὸν μ᾽ ἐγέλαξεν. ἐμοὶ δ᾽ ἄφαρ ἔξεσεν 

αἷμα, 
καὶ χρόα  νέχθον ἢ ὑπὸ τὥλγεος ὡς ῥόδον ἕρσᾳ. 
χἂ μὲν ἔβα με λιποῖσα: φέρω ὃ ὑποκάρδιον 

ὀργάν, 
ὅττι με τὸν χαρίεντα κακὰ μωμήσαθ᾽ ἑταίρα. 

1 νρτέοντι ΘΘΆΡΡΘ : ΠΊ585 νοσέοντι 

Ἴ ὡς τρυφερὸν καλέεις, ὡς κωτίλα ῥήματα φράσδει-" 
ὡς μαλακὸν τὸ γένειον ἔχεις, ὧς ἁδέα χαίταν. 

ΑΚ5 ΚΝ] 5668, 88 11π685 οδηηῃηοῦ Ὀ6]οηρ' ΠΘΓΘ. 
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ΧΧ.-- ΤῊΝ ΥΟὔΝΟ ΟΟὔΝΤΕΥΜΑΝ 

ηεν 1 νψουἹὰ πᾶνε Κίβϑεα ΠῚ βυναϑῦν, Ἐμιηΐοᾶ 
Πδεγεα αὖ τὴς δῃᾶ ἢουϊεα τὴς βαγίηρ, “ὁ ἢ ἃ 

Γ πἰβο νοῦ! Ψγμαῦ ἡ Κἰββ τῶθ ἃ πϑβθυδθὶθ οἴονσαι ΚῸὸ 

ἐπεαὺ [πόνοῖ ᾿Ἰδαυπϑα γοιμ σουπ γῆ θα Ὀυβδίπρ' ; ΤΥ 
Κιββίηρ 18 ἴῃ ὑπ6 ἰἈβῃϊοη οὐ ὑπ6 ἴονψῃ. 1 ψ}}} ποὶ 

αν 500} 85 ὕπ66ε ἴο Κὶβ8 ΤΥ ρυεύζυ 1108, πᾶὺ, ποῦ ἴῃ 
ἷθ ἀγεατηβ. [οτὰ, μον γοὺ Ἰοοκ ! [οτα, μον γοι 
[ΑΚ Ἰογά, μον γοὺ δηΐο! Υουτ 1ρ5 ἃιῈ νψεῦ δπὰ 
γοῦν Βαπβ ὈΪΔοκ, δηα γοῦν 5126}} γαπὶῖς. Ηοἱ]α οἱ δῃὰ 
θερόπα, οὐ γουῦἹ] Ὀδοι] τὴ ἢ Το] ησ [5 ἴα]α 586 
βρὶῦ ῃγῖοα ἴθ ΠΟΥ Ῥόβοτω, δπα 811 ὕπΠ6 ψ Ὦ1]6 γα τὴς 

 ἔγοτα ἴορ ἴο ἴοδ, πᾷ τηονεα αὖ τη6 ἀπᾷ Ἰεβεγεᾶ αὖ τὴς 

δα ρ]αγοὰ ὑπῃ6 δὰβ αὖ τηθ, δηα δῆοῃ αϊα γὶρῃὶ 
Ο Ρτγοδάϊυ, βοουῃ Ὁ}}]γ, δηα αἰβα δ ]]Υ Ἰδα ἢ αὖ τη6. 
 Τυαθῦ τη6, τὴν Ὀ]οοῦ ο]]6α ἀρ ἴῃ ἃ τηοχηθηΐ, ἃ Πα ΤΥ 

ἴαος σεῦ 85 γε ψἱῦἢ ὑΠ6 δΔηρΊ15}} Οὗ 1Ὁ ἃ5 ἴΠ6 τόϑε 
νυ ἱἢ τῃς6 ἀονγαγορβ. Αμπά 80 586 ἃρ δῃὰ ᾿ϑ τηθ, θυΐ 
δ τη 165. ἴῃ ταῦ Πϑατὺ ὑμαῦ βοὴ ἃ ΠἸΠν ἀγα 5ῃοῦ]α 
ΘΔ] αὖ ἃ νγ»6}]-ἀνουγοα ἔθ! ον ΗΚ τα. 



ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΞ 
: 

ποιμένες, εἴπατέ μοι τὸ κρήγυον' οὐ καλὸς ἐμμί; 
Φ ἣν 3 ’ Ν 3 ΜΝ ΕΝ ἄρά τις ἐξαπίνας με θεὸς βροτὸν ἄλλον ἔτευξε; 

Ν Ν 3 Ν 7 3 7 Φν ΄ καὶ γὰρ ἐμοὶ τὸ πάροιθεν ἐπάνθεεν ἁδύ τι κάλλος 
ὡς κισσὸς ποτὶ πρέμνον, ἐμὰν δ᾽ ἐπύκαζεν 

ὑπήναν, 
Ὁ 3 

χαῖται δ᾽ οἷα σέλινα περὶ κροτάφοισι κέχυντο, 
Ν Ν Ν 7 τ τ "ἢ » ’ὔ;͵ καὶ λευκὸν τὸ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι λάμπε μελαΐί- 

ναῖς" 

ὄμματά μοι γλαυκᾶς χαροπώτερα πολλὸν ᾿Αθάνας, 
καὶ στόματ᾽ αὖ πακτᾶς γχλαφυρώτερα, κὴκ ' στομά- 

των δὲ 
ἔρρεέ μοι φωνὰ γλυκερωτέρα ἢ μελίκηρον" 3 
τδὺ δέ Ν , πὰ Ψ 7] ὃ 
ἄου ὃδὲ μοι τὸ μέλισμα, καὶ ἢν σύριγγι μελίσδω, 

Ἃ 3 [οἹ Ζ Ἃ ΄ Ἃ , 
κἣν αὐλῷ λαλέω, κἢν δώνακι, κἢν πλαγιαύλῳ. 
καὶ πᾶσαι καλόν με κατ᾽ ὥρεα φαντὶ γυναῖκες, 
καὶ πᾶσαί με φιλεῦντι: τὰ δ᾽ ἀστικά μ’ οὐκ 

ἐφίλησεν, 
3 3 ὦ , 3 7 “ὃ 3 ᾽ὔ 8 ἀλλ᾽ ὅτι βουκόλος ἐμμί, παρέδραμε κοὐ ποτάκουε. 

οὐ καλὸς Διόνυσος ἐν ἄγκεσι ταῦρον ὁ ἐλαύνει; 
᾽ Ψ ».  Ψ , ΤΟ ΣΎ "" ΄ οὐκ ἔγνω δ᾽, ὅτι Κύπρις ἐπ᾽ ἀνέρι μήνατο βούτᾳ 

καὶ Φρυγίοις ἐνόμευσεν ἐν ὥρεσιν; οὐ τὸν δ "Αδωνιν 
ἐν δρυμοῖσι φίλησε καὶ ἐν δρυμοῖσιν ἔκλαυσεν; 
Ἐ ὃ 7 δὲ γα ᾽ , ΡΣ Σ ΄ νδυμίων δὲ τίς ἣν; οὐ βουκόλος; ὅν γε Σελάνα 

, , Φυτν , ,ὔὕ Ν “ 
βουκολέοντα φίλησεν, ἀπ᾿ Οὐλύμπω δὲ μολοῖσα 
Λάτμιον ἀν νάπος ἦλθε καὶ εἰς ἑὰ παιδικὰ νεῦσε; 

Ν κι ς 7 7 Ν μ΄.» Ν Χ καὶ τὺ Ῥέα κλαίεις τὸν βουκόλον. οὐχὶ δὲ καὶ τὺ 

1 στόματ᾽ αὖ πακτᾶς Εἰ : Τη85 στόμα δ᾽ αὖ π. οΥ στόμα ἢ καὶ ὑπ’ 
ἀκτᾶς γλαφυρώτερα ὙΥῚ (Ραῦ -ρο»): τη88 γλυκερώτερον 
ἴγοη ὈΘΙΟῪ κῆις ἘΙ : τὴ885 ἐκ μελίκηρον ἘἸ : Τη885 μελι- 
κήρω ΟΥ μέλι κηρῷ 5. ποτάκουε ΖΙΘΡΊΘΥ : ΤῊ85 -ακούει 
4 οὐ ΕἸ : Τη88 ὃ ΟΥ' χὠ ταῦρον Ἐϊ, οὗ, 6.0. ΟὀΥμαγὰ «4π|867- 
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ΤΗΞΟΟΘΒΙΤΙ ΧΧ, το-4ο 

ΤΕΙ] τὴς ὕγαθ, τηαβῦου ΘΠ ΡΠ ΘΚ ; 566 γοὺ ποῦ Π6Υ6 
ἃ ΡΙΌΡΕΥΙ τη8η,, ΟΥ᾽ Πα βοπιθ ρουεῦ ἰἄκοη ἃπα ἰγδη8- 
τηθνγοα πη ἢ Μαυυ, ᾿ἔναβ ἃ βϑυεεῦ ρίβθοβ οἵ ἵν 
Ὀ]οοΙηΘα δἴ8 ποὺ ΟἹ ὑΠ||8 ἴτ66, ἀπ ἃ ϑυνδαῦ ρίθβεβ 
οἵ θδαυΐγ ρυΐ ἔπησα ἴο {Π15 Πρ; ὕπ6 παὶν οὐ ὑμ6868 
ὕβθιρ]88 ἰδὺ ᾿υ8} ἃ5 ὑῃ6 Ῥϑυύβίδυ ; {18 Του μθδα αἱὰ 
Βῃΐπ6 τὴ ψ ἶϊΐα ἀρόνε δηᾶᾷ {π6βθ6 βυεῦτγονυβθ Ὀ]ΔοΚ 
θϑῖον ; ὕἴμ686 δεὐεβ ψεῖῈ ὈΘΔΩΥ ἃ5 με αταγ-ογϑά 
λα γ᾽ 5, [Π158 τηοαὶῃ ὑσὶ πὶ ἃ8 ἃ οὐθδιη- 6686 ; δπα {Π6 
νοΐοα ψνο ἢ οδπηα ἔρον ἢ οὐ ὑΠ15 τηουϊ νγὰθ δν θῇ 85 
Βοπθγοοηρ. ϑ'ινεαὺῦ α͵80 15 ἴΠ6 τηυϑίο 1 τηδῖτθ, θ6 
οὐ πε ρΐρε, ΒῈ 1τὖ οὐ με ὈδὈΡΙ]ησ Παυΐρου, θ6 1Ὁ οὐ 
1Π6 ἤπϊα οὐ [πε ογοββῆπϊθβ. Απᾶ ὑπμουθ᾽ 5 ποῦ ἃ 1885 ἴῃ 
Π6 υρ]ημά8 Ὀὰὺῦ 5αγγ5 1 ἂπὶ ροοά ἴο Ἰοοῖκ ἴο, ποῦ ὁπ6 
Ὀυΐ Κίθ565 τη8, πίῦμου ἢ θὰ γοῦν ΟΥ̓ ρίθοθβ, Ιοοκ 
γοῦ, Πανθὺ ἃ Κ'ββ σοῦ 1 οὐ ἔπε, θαὺ ΠΥ γ8η τὴ8 ὈῪ 
Δα ννουἹᾶ ποῦ ᾿ἰδΐθη Ὀεοδιθα 1 Ποιὰ σον. 

Ποοῖῃ ποῦ ὕπ6 θεδαυι] ᾿οηγϑαβ τα ἃ ΡᾺ]]} 1’ ὑΠ6 
46115} Ὑνἰδὺ 5η6 ποῦ Ουρυῖβ τη τηδα δον ἃ πϑαϊμθυα 
δηα ὑπ θα οαὐι]6 1 ἐπ᾿ ΡΗγγρίδῃ 1115} Απᾷ {Π6 βᾶϊηθ 
Ογρε8, Ιονεα 5ῆ6 ποὺ Αἀοῃίβ ἴῃ {6 ψνοοᾶβ ἀπά ἴῃ {Π6 
γνοΟα 5 θθυγαὶ θα τη Απά νψνῇηδῦ οὗ Επα γιηΐοη ἢ Υἃ5 
ἰἴῦ ποῦ ἃ πϑαύπογα ὑπ6 [δαγ Μοοη Ἰονεα ἤθη ἢ6 νγὰϑ 
αὖ ἰβ ἸᾶθΟυΣ, ἃπᾶ οἄτὴθ ἄονῃ ἔοῖὰ ΟἸγιριβ ἰπἴο 
Τ αἴταοβ νὰ]6 ἴο θονν Πϑυβ56 1 ονϑῖ Πίμι οἵ ΠῚ οποίος ἢ 
Τπουὺ ἴοο, σγεαὺῦ θα, ἀοϑδὺ Ῥενγαὶ! ἃ πϑραϊμογᾷ ; δηᾷ 
αΙἰάθῦ ποὺ θ᾽ θη που, που ϑοῃ οἵ Οτόπαβ, θδοοιηα ἃ 

ἰεβέηι6 Ἰαϑεγδτίεν 47 : τὴϑθ πόρτιν ὑΒτοιρἢ τηϊδίηὐογργθύδυϊοη 
οὗ ἐλαύνει, οἵ, ὅ. 110, Αν. Ζεοῖ. 39 ὅ οὐ τὸν 15, οβδίαβ : 
ΤῊ85 αὐτὸν 6 Λάτμιον ΜαθυχΒ: Π1855 λάθριον παιδικὰ 
νεῦσε ΝΥ] : τη85 παιδὶ κάθευδε 
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ΤΗΕ, ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 

ὦ Κρονίδα διὰ παῖδα βοηνόμον ὄρνις ἐπχάγχθης; 

Εὐνίκα δὲ μόνα τὸν βουκόλον οὐκ ἐφίλασεν, 

ἁ Κυβέλας κρέσσων καὶ Κύπριδος ἠδὲ Σελάνας. 

μηκέτι μηδ᾽ ἅ, Κύπρι, τὸν ἁδέα μήτε κατ᾽ ἄστυ 

μήτ᾽ ἐν ὄρει φιλέοι, μώνα δ᾽ ἀνὰ νύκτα καθεύδοι.5" 

1 μηδ᾽ ἃ ΥΥῚ] : Ππ155 μηδ᾽ ἃ ΟΥ̓ μηδὲ 3 φιλέοι ἀῃᾷ καθεύδοι 
ΑὮΥΘΩΒ : Π188 φιλέοις δα καθεύδοις 
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ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΟΒ ΧΧ, 41-.4ς 

ΟΠ ἀογίησ Ὀἰγαὰ ον ὑπΠ6 βακα οὗ ἃ δα οὐ ἔπε Κίπεν 
ΝΥ, ᾿ὕνγαβ ᾿ϑ ἔν ἴο πιϊδῦγεβϑϑ Επαΐοα ἴο ἄδην ἃ πεαϊπογάᾶ 
Βδὺ ἰονε, {Πϊ5 ρίεοθ ὑπαὺ 15 ἃ στδαῖθυ ἔπδῃ Ουθοϊὲ ἀπᾶ 
ΟΥρυῖβ πα ὑπὸ Τδᾶγ Μοοῦ! Υ̓βογεΐογε 1 θθβεθοῦ 
ἴπ66, βυγεεὺ Ουρυῖβ, ὑῃ6 5816 ΙὩΔΥ ΠΟΘΙ ΠΊΟΙ 
ναῖον ἴῃ ἀρ] πα οὐ ἰπ ον] πα οοταα αὖ ὑπὸ ἰονα οὗ 
Ποὺ Ἰϑίπδπ, θαῦ τᾶν 116 ἸΙοπθ ἃπα 5166 0 5016 ἴον 
ὑΠ6 ταβϑὺ οἵ ποὺ ἀδγ9. 
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ν 9, ποῖ. Ἢ ΩΣ ἘΝ τα 



Ν 

ΧΧΙ.--ΤῊΝ ΕἸΒΞΒΗΒΕΜῈΝ 

ὙΤΗΕ ροοί ῥερῖης τυἱέΪι α ἀοαἀϊοαίδοη ἐπ ἐΐδ πιαθπον 9 ΧΙ, 

απὰ ρα8865 φιϊολίῳ ἰο ἠδ δίογῃ. 700 "δ Πθυηιθη ἰΐ6 ναῖε 

᾿ς αἱ πῖρἠξ ἐπ ἐξοῖν οαδὲη οἡ ἐδ δἤίογθ, απ ὁπ οΓ ἐΐθηι ἐδ ἐ [8 

 ᾳα ἄγοαηι ᾿6 Παδ 7ι8ὲ παὰ 97) {16 οαἰοῖηρ 9 α ροίάθη βῆ. 

Ηδ αεἦδ ἠδ ἡγἱομὰ τοῆαί ἐΐ6 ἀγόαηι ηιαμ τεθαη, (07 ἐδ 

᾿ς 7δανο ἤδ πιαν ἤαυθ ἰο ὀγεαϊ ἠΐδ ἀγοαρι-οαἰδ, ἐμαΐ ἢ τοοιϊὰ 

Ο ῥθα Ποϊογηιαη πὸ ἰοασογῦ. 170 ἐξὶδ ἰλ6 7γἱοπα γορίϊο5 ἐλαί 

δ ητυας πὸ οαἰλ ἠδ ἰοοῖ, απὰ ἱμαΐ ἐκ νιογαΐ 97) ἐμε ἀγϑαηι 

ἐς ἐμαί ἠδ οπῖῳ τυφαϊέ ἐ5 Γ᾽ ἐδδ 586α. Μαηῃ οοηπϑι δυαΐοηδ 

᾿ς ρο ίο ὁ[οιῖν ἐπα ἐδ ἰγααϊέϊοπαί ἀδογίρέλοτ 9 ἐἦε ροόηι ἰο 

᾿ς Ὑ  οοογλξιδ 6 ηυϊδίακοη. 

2.1.5 



ΧΧΙ.--ΑΛΙΕῚΣ 

Ἃ πενία Διόφαντε μόνα τὰς τέχνας ἐγείρει" 
αὕτα τῶ μόχθοιο διδάσκαλος: οὐδὲ γὰρ εὕδειν | 
ἀνδράσιν ἐ ἐργατίναισι κακαὶ παρέχοντι μέριμναι, 
κἂν ὀλίγον νυκτός τις ἐπιβρίσσῃσι," τὸν ὕπνον 
αἰφνίδιον θορυβεῦσιν ἐφιστάμεναι μελεδῶναι. 

ἰχθύος ἀ ἀγρευτῆρες ὁμῶς δύο κεῖντο γέροντες 
στρωσάμενοι, βρύον αὖον ὑπὸ πλεκταῖς καλύβαισι, 
κεκλιμένοι. κοίτῳ ποτὶ φυλλίνῳ' ἐγγύθι δ᾽ αὐτοῖν 
κεῖτο τὰ τῶν χειρῶν ἡ ἀθλήματα, τοὶ καλαθίσκοι, 
τοὶ κάλαμοι, τἄγκιστρα, τὰ φυκιόεντά τε λῖνα,5 
ὁρμιαὶ κύρτοι τε καὶ ἐκ σχοίνων λαβύρινθοι, 
μήρινθοι κώπα ὁ τε γέρων τ᾽ ἐπ᾽ ἐρείσμασι λέμβος: 
νέρθεν τᾶς κεφαλᾶς φορμὸς βραχύς: εἵματα 

πύσσοι.5 
οὗτος τοῖς ἁλιεῦσιν ὁ πᾶς “πόρος, " οὗτος ὁ πλοῦτος. 
οὐ κλεῖδ᾽, οὐχὶ θύραν ἔ ἔχον, ἢ οὐ κύνα" πάντα περισσὰ 
ταῦτ᾽ ἐδόκει τήνοις" ἁ γὰρ πενία σφας ἐτήρει. 
οὐδεὶς δ᾽ ἐν μέσσῳ γείτων πέλεν: ἃ ϑ δὲ παρ᾽ αὐτὰν 
θλιβομένα καλύβαν τρυφερὸν προσέναχε. 

, θάλασσα. 

1 ἐπιβρίσσῃσι ἘιοἰἶδίκΘ: τη88 -βησέεισι ἢ τῶν χειρῶν 
ΜυθυΓϊΙΒ : Π]85 ταῖν (ΟΥ ταῖΞ) χεροῖν ΟΥ̓ ταῖς χείρεσσιν 8 λῖνα 
ἘΣ (γον βιβρθούθα Ὀγν ΥΝ1])), οὗ. Μόβοι. 2.. 8. 7, Ἠδδάϊδτη 
«7οτιγ. 9, Ῥ οί. 1907, ». 8156: οὔπϑιβ δελῆτα: ΤΙῊὴ85 λῆγα 
4 κώπα τος - ΚΙ οββίηρ : Τ55 κῷα ὅ πύσσοι “ ὑΊοΙς 
(θοδ 8), οὗ, πυκνός, πύκα, ἄβυσσος, βύθος Εὶ : ἘΥΙύΖβοῆθ πῦσοι, 
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ΧΧΙ.--ΤῊΞΝ ΕἸΒΗΒΕΜΕΝ 

ΤΉΕΗΕ᾽ 5 Ραυΐ οη6 5 ὙὙ  -ρ οἵ ὑπὸ οταῦβ, ὈΙορῃδηΐα, 
ἃ ηα ΠΟΙ Ὠδιηδ 5 Ρονεῖῖγ. 8586 ἰ5 ἴῃς ἔστὰθ ἔδϑοῃον 
οὗ Ἰαθοῦ ; [ῸΥ ἃ γηδῃ οὗ [01] γηδὺ ποῦ 50 τ 0 ἢ 88 5166 Ὁ 
ἔον 1ῃ6 ἀἰδαυϊείαας οἵ ἷ5 ῃθαντῦ. Ναν, 1 ἢ6 πο δβδνϑὺ 
50 {16 οὐ πὶρῃὐσ, ὕμ θη 15. ᾿15 Β] στ . ὈΤΌΚΟ βυάΘη]ν 
ϑῃοτῦ Ὁ. Π6 οἂγ85 ὑπαὺ βαϑϑὺ ἴπη. 

Ομα πίρηῦ ἀραϊηϑῦ {Π6 Ἰεαῖν νγν8}} οἵ ἃ νυ! θα οαθίῃ 
ὕπεσα ἰὰν τορεῦμου ἀροὴ ἃ μεα οὗ ἀτν ἴδηρ]α ὕνο οἱὰα 
οαοῃθυβ οἵ ἤθῃ. ἘΒεϑίάθ ἐῃδϑιὴ ψγεῦα ἰαϊα {Π6 ἰηβίτα- 
τηδηΐβ οὗ ὑπεῖν οδΠ]Π τ ηρ᾽ : ὉΠ εἰν οΥ6 615, ὑπ ῖν τοᾶβ, ὉΠ 6 Ὶν 
ΠΟΟΚΘΆ, Ππαῖὶν γα αν πδῖβ δηα ]Ἰἴη65, ἘΠ 6 ννε 6185 δηά 
Γ0 5) -τπσόνθη Ἰορϑίευ- οῦϑ, βοὴ πδῦ-ΌΡΘ5, ἃ Ἀν οἵ 
οδίβ, 8ηἃ ὕροὴ 185 ΡΙΌῸΡ5 δὴ ἃρδα οοῦ]6. Βϑῃρθαΐῃ 
ἐπεὶ Πϑϑαᾶβ ἰὰὺ ἃ ᾿ἰ{{16 ταδῦὺ, ἃπα ἴον οονευ]θῖβ ὑπο Ὺ 
δα ἐπεὶν 1δοἰςοὶβ οἵ ἔτεζθε. ΤῊβ νγὰθ 411 Π 6 τηθδ8 
Πα 4}1 ἴΠ6 τἴοῆθβ οὔ ὑπθ886 ῥροοῦ ἤβῃθισηθη. Κϑυ, 
ἄοον, νγαϊομᾶορ,, μα {ΠΥ ΠΟΙ ; 8}] βο ἢ ὑΠηρ8 616 
11-οἴοτα ἰο ὑπ6 πκ6ὸ5 οἵ ὕπεμι, ββοίπρ' ἴῃ ἐπαῦ Ποῦιβα 
Καρὺ ῬΡονευὺυ νγαΐοῃ δπα ψαγὰ ; ποίϊπον ἀναὶῦ ποτα 
ΔΩΥ παρ θουΥ αὖ ὑποὶν σαΐθβ, θαῦ πΠ6 νϑῦν οδρίη- 
νγ8.}}5 ψεῦα Ποιητηθα ὈΥ ὑμα βοὴ ἀπᾶ ἀεο]ϊοαῖα ὑρ- 
βονίηρ οὗ ῃε 568. 

ΜαϑαιιΒ πῖλοι : ΤῊ58 πύσοι 5 πόρος ἸΚΟΘὮ]ΟΥ : Τη88 πόνος ἵΤΌΤΩ 
Ἰπθὸ 20 7ἴ οὐ κλεῖδ᾽ ΒΟΘΟΉΘΙΘΥ : Πη85 οὐδεὶς δ᾽ ἔγοηι ὈΘΙΟΥν 
οὐχὶ θύραν Βτίροβ: ΙῺ58 οὐ χύθραν ἔχον ἸΚΑΙΡ61] : τὴ885 
εἶχ δὅ.ταῦτ᾽ ὟΝῚΪ : τὴηϑ8 πάντ᾽ ἃἁ γὰρ ἈΘΙΒΙΚΘ : Ὠ85 ἄγρα 
ἐτήρει ΑὮΥΘΩΒ : ΠΊ55 ἑτέρη 9 πέλεν: ἃ ΒοΙΒΙτΘ : ΠΙ35 πενία 
ἔγοτ ἃῦονΘ 10 θλιβομένα ῬΘΙΒΙΚΘ : Πη88 -γαν 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

» Ἂ, ΄ ῇ ΕΝ [τ κα κοὔπω τὸν μέσατον δρόμον ἄνυεν ἅρμα Σελάνας, 
τοὺς δ᾽ ἁλιεῖς ἤγειρε φίλος πόνος, ἐκ βλεφάρων δὲ 
ὕπνον ἀπωσάμενος σφετέραις φρεσὶν ἤρεθεν αὐδάν. 

ΑΣΦΑΛΙΩΝ 
ψεύδοντ᾽ ὦ φίλε πάντες, ὅσοι τὰς νύκτας ἔφασκον 
τῷ θέρεος μινύθειν, ὅτε τἄματα μακρὰ φέρουσιν. 
ἤδη μυρί᾽ ἐσεῖδον ὀνείρατα, κοὐδέπω ἀώς. 
ἢ λαθόμαν, τί τὸ χρῆμα χρόνου ταὶ νύκτες ἔχοντι; 

ΕΤΑΙΡΟΣ 
᾿Ασφαλίων, μέμφῃ τὸ καλὸν θέρος" οὐ γὰρ ὁ καιρὸς 

3 ΄ 7 Ν ΦᾺ ῇ 2 Ἀ Ν [2 αὐτομάτως παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον: ἀλλὰ τὸν ὕπνον 
ἃ φροντὶς κόπτοισα μακρὰν τὰν νύκτα ποιεῖ τοι. 

ΑΣΦΑΛΙΩΝ 
Φ ΜΝ 7 ρος δ ὩΡᾺ ὦ Ν Ν ἂᾧΨ ἄρ᾽ ἔμαθες κρίνειν πόκ᾽ ἐνύπνια; χρηστὰ γὰρ εἶδον. 
οὔ σε θέλω τὠμῶ φαντάσματος ἦμεν ἄμοιρον. 

ΕΤΑΙΡΟΣ 
ε οἷ ΕΝ 2 7ὔ ,ὔ 7 ὡς καὶ τὰν ἄγραν, τὠνείρατα πάντα μερίξευ. 

᾽ ᾿ς Ε ᾿ , ὰ Χ ῇ 4 Ὁ » οὐ γάρ σ᾽ εἰκάξω κατὰ τὸν λόγον," οὗτος ἄριστος 
ἐστὶν ὀνειροκρίτας, ὁ διδάσκαλός ἐστι παρ᾽ ᾧ νοῦς; 
" δ ᾿ “» Τ᾿ ἀξ “Ἂς αὶ 
ἄλλως" καὶ σχολά ἐντι' τί γὰρ ποιεῖν ἂν ἔχοι τις 

κείμενος ἐν φύλλοις ποτὶ κύματι μηδὲ καθεύδων; 
ἀλλ᾽ ὄνος ἐν ῥάμνῳ τό τε λύχνιον ἐν πρυτανείῳ" 

ὶ Ν 3 , θ {δ᾽ ἔ 7 Ψ 
φαντὶ γὰρ ἀγρυπνίαν 5 τά χειν. λέγε" ὅπποτε 

νυκτὸς 
» “ ξα Ἁ 4 ὄψιν πᾶς τις ἑῷ γε φιλεῖ μανύεν ἑταίρῳ. 

1 ἀπωσάμενος δια ἤρεθεν Εἰ : τη88 ἀπωσάμενοι διη ἤρεθον 
αὐδὰν 1. Ἡ. οβδβ: πη55 φδὰν 39 ἢ ἘΠ: 88 μὴ χρόνου ταὶ 
Μαυῦπ : τὴ85 χρόνον δ᾽ αἱ 5. ποιεῖ τοι ΗἩΘΥΙΏΒΠΙ : Τη58 
ποιεῦντι 4 σ᾽ εἰκάξω Εἰ : τη85 νικάξη, αι οογγδοίΐοῃ Το] ονίηρς 
95 Πη6 οοΥγρύϊοη οὗ λόγον λόγον ἘΪ : τη85 νόον, οὐἱρίηδ!!}ν 
8. ἱπρογυϑοῦ ροββ οἡ λόγον δ ἄλλως Μυϑυτὰθϑ : Τη88 ἄλλος 
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ἱ 
, 

᾿ ; 

ΤΗΞΚΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΙ, το--38 

Νον ΟΥ Ἔνναν π6 ομανϊοῦ οὗ πὲ Μοόοη νγὰβ Β4]Ὲ- 
γγΑΥ οὗ 15 οουγβα, ὑΠ6 ἤβῃθιτηθη 5 ἰδοῦν δ πα ἔγτοὰ Ὁ] 6 
ἀἰά τοῦβα ἔπει, δπα ὑδυυβίϊηρ 5] ΕΣ τότ ὑπο ὶν 
ΕὙο 45 βυϊστεα πΡ ΒΡΘΘΟἢ ἴῃ ὑπαῖν Πδαγῦβ. 

ΑΒΡΗΑΙΠΙΟΝ 
ΤῸ βθϑῖὴβ ἔπ6Ὺ 5ρ6δκ ποὺ ἔτι, ἔτοπα, ἐΠαὺ βὰν ὅπ 6 

ΒΌΤΩΤΩΘΙ πἰρηβ ουον 1655 ΠΘη ὑπΠδῪ Ὀτΐησ ὰ5 {Π6 
Ἰοηρ ἄαγβ. ΑἸγεδαγ 1 πᾶνε μδᾶ ἃ ὑμποιυβδηα αὐ θδ 5, 
δα ὑΠ6 ἄγῃ 156 ποὺ γεῦ. ΟΥ δ 1 ντοηρ ψῃ θη 1 
58 Υ ον Ιοηρ ἐπ νγαΐοῃεβϑ οἵ {Π656 πὶρῃϊβ ἀγα ἢ 

ΒΈΙΕΝΌ 
Αβϑρβδιίοι, ὑπΠ6 ῥυθῦςυ βυτησηθυ ἄθβθῦνεβ ποὺ ἐγ 

ἔλα] -ἤπαάϊησ,. ᾿ΤΊῚΒ ποὺ ὑπαὺ Τίμηβ μα ἔγα]ν δηα ἴῃ 
Πἰτηβϑ ἢ ονθυ- ταη Ὠΐβ σουγ86, θαὺ ΟΔΓΘ τηαῖκθβ την πἰρηῦ 
Ἰοηρ ὈΥ ουτία!! πη ἔῃ βϑ᾽υτηθου. 

ΑΒΡΗΑΙΙΟΝ 
ς Ηαβῦ Ἔνεὺ ᾿δαγηῦ ἴο ἰηϊεγρτεὺ ἃ ἀγδα  ['ν μδᾶ ἃ 
σοο0α οπ6 ὑπῖ5 ηἰρηῦ, ἀπα δὴ δίῃ ἔποιι οῸ 5ῃδγδϑβ ἱπ᾿ ὑ, 

ΒΈΙΕΝΡ 
Αγαε, νγα 5886 ΟἿἿΓ οαΐοῃ, πα δ᾽ δὴ εἰ 5 5ῃδιε 4]] 

ΟἿ ἀγδᾶῖηβ. ΕῸΣ 5181} 1 ποῦ θὲ τηδκίηρ οοπ͵δοξαγο 
οὗ ἴῃ66 δοοογαϊπρ' ἴο ἔΠ6 βαγίηρ, ἴῃς βεϑὺ ἱπύευρυεῖου 
οὗ ἀγδδσηβ 15 Βα ὑπαῦ ᾿ϑδυῃβ οὗ υπαάουβίδπαϊησ ἢ Απάᾶ 
γνΠδὐ᾽ 8 ΤΟΥ͂Θ, γγχα ἢᾶνα ὑἰπη6 8πα ἴο 5ρᾶΆ76, [Ὁ ὑμθυθ᾽ 5 
110{16 Ἑποιρὴ ἔὸγ ἃ τη ἴο (ὁ ᾿γίῃρ' 5166 ρ1685 ἱπ ἃ 
στεεηρεα Ὀεϑίάθ ἴῃς 86εὰ. ᾿Ἑαϊΐῃ, ᾿ε15 [ῃς δ85 ἴῃ ἐμ 
ὑμουπβ πα ὑΠ6 ἰάτὴρ ἰπ {πα ἴονγη- "811, δμα ΤΠΕΥ 86 
ἴΠ6 τόσα }]8 [ῸΓ νγακίησ. Οοΐηθ, ἔν ἀγδδια; [ῸΓ ἃ 
ἐγ Πα, ἸοΟΚ γοιι, 8 ΑΙ νσαγβ ὑο]α ἃ τη 5 ἀὙ ΘΔ Πη8. 

σχολά ἐντι ῬΘΙΒΙΚΘ: Τὴ85 σχόλοντι θ ἀγρυπνίαν Βιοῖδῖκα: 
Ιη585 ἄγραν λέγε: ὕπποτε Εἰ, οἵ. 15. 82 δηα 24. 130 : τὴηϑϑ 
λέγεο (ΟΥ λέγω) ποτε Ἴ πᾷς τις ἑῷ γε φιλεῖ Εἰ : Τη885 τά τις 
ἔσσεο δὲ λέγει (ἔτοτη λέγειν ΟΥ̓ΤΟΊΠΑΙΠΠΥ ἃ ο]ο55 οἡ μάνυεν) 

“ΤᾺ ΙΏΟΥΘ818 ἴοΥ γϑκῖηρἢ": ἴ.6. “ῬΤΟΥΘΙΌΙΔΙ ἔον Καορίηρ αυγαῖκθ. 
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ΤΗΝ, ΒΌΟΟΠΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΑΣΦΑΛΙΩ͂Ν 
’ὔ 

δειλινὸν ὡς κατέδαρθον ἐπ᾽ εἰναλίοισε πόνοισεν 
Ε Ν ν 2 Ν ““ 2 « 

(οὐκ ἦν μὰν πολύσιτος, ἐπεὶ δειπνεῦντες ἐν ὥρᾳ, 40 
3 ͵7] “. Ν ΕῚ , ᾽ “"- 2 Ν 

εἰ μέμνῃ, τᾶς γαστρὸς ἐφειδόμεθ᾽) εἶδον ἐμαυτὸν 
7 - “ ᾿] , 

ἐν πέτρᾳ μεμαῶτα, καθεζόμενος δ᾽ ἐδόκευον 
[4 

ἐχθύας, ἐκ καλάμω 1 δὲ πλάνον κατέσειον ἐδωδάν. 
καί τις τῶν τραφερῶν ὠρέξατο: καὶ γὰρ ἐν ὕπνοις 
πᾶσα κύων ἄρκον 3 μαντεύεται, ἰχθύα κἠγών. 
χὼὠὦ μὲν τὠγκίστρῳ ποτεφύετο, καὶ ῥέεν αἷμα, 
τὸν κάλαμον δ᾽ ὑπὸ τῷ κινήματος ἀγκύλον εἶχον 
τᾷ χερὶ τεινόμενον, περικλώμενον, εὐρὺν ἀγῶνα," 
πῶς μελετῶ“ μέγαν ἰχθὺν ΡΝ ἐμός δ σιδάροις. 
εἶθ᾽ ὑπομιμνάσκων τῷ τρώματος ἠρέμ᾽ ὃ ἔνυνξα, δ0 
καὶ νύξας ἐχάλαξα, καὶ οὐ φεύγοντος ἔτεινα. 
δ 2. Φ Ἂ, » ᾽ ,ὔ ΄΄ 2 ΄ὕ 

ἤνυσα δ᾽ ὧν τὸν ἄεθλον. ἀνείλκυσα χρύσεον ἰχθύν, 

πάντᾳ τοι χρυσῷ πεπυκασμένον' εἶχέ με δεῖμα," 
μήτι ἸΠοσειδάωνι πέλει πεφιλημένος ἰχθὺς 
Ἃ ΄ὔ - “ , 3 , ἢ τάχα τᾶς γλαυκᾶς κειμήλιον ᾿Αμφιτρίτης. 
ἠρέμα δ᾽ αὐτὸν ἐγὼν ἐκ τὠγκίστρω ἀπέλυσα, 
μή ποτε τῶ στόματος τἀγκίστρια χρυσὸν ἔχοιεν 
τὸν μὲν ἐπιστὰς ᾧσα καλάγρετον ἀπειρώταν,ὃ 
» ΦΈΣ. ὦ 7 »ἶ ς Ν 7 ΄ “ 

ὥὦμοσα δ᾽ οὐκέτι λοιπὸν ὑπὲρ πελάγους πόδα θεῖναι, 
ἀλλὰ μενεῖν ἐπὶ γᾶς καὶ τῷ χρυσῷ βασιλεύσειν. 60 

1 καλάμω ΜΝ ΔΙΟΙΚΘΏΒΘΙ : Υ55 -ῶὧν 2 ἄρκον ΞΞ ἄρκτον ἘΣ, οἵ, 
Ἡουνγογάθη 1.65. δ'ιιρρί. : τὴ88 ἄρτον ΟΥ' ἄρτω ὁ τᾷ χερὶ ΕἸ: 
55 τὼ χέρε ἘΕῸΓΡ ἀϑυμἀοίοι οἵ. Ποῆρὰβ 8. 84 εὐρὺν ἄγωνα: 
οὗ 25. 274 διὰ 7]. 28. 258 ὁ μελετῶ Εἰ, οὗ. ΗΡῬ. 6. σ. δδ4ά. 
31 ἰο “ὑγοαῦ ὦ ρα ϑηῦ : π|88 μὲν ἕλω δ ἤρεμα ΕΠΟΤΚ : Τ58 
ἃρ᾽ ἐμὲ 6 με Μὰϑ: [155 δὲ ΟΥ σε δεῖμα Μὰ; π|55 σῆμα 
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ΤΗΝΟΟΘΕΙΤΓΌΒ ΧΧΙ, 4390-όο 

ΑΒΡΗΑΙΙΟΝ 

ΒΕ πη 1 [6]1 ἀ9 166 Ἰαϑὺ πὶσηῦ δον τὴν Δ ΟῸΥΒ ο᾽ 
{Π6 568---ἀπᾶ ἔα ὉΠ, ᾿ὕνναβ ποῦ ἴον {Ὧ]Π655, 1 γοὺ τηϊηᾶ, 
βϑείηρ ὙῸ ΒιρΡΕα δαυ]ν ἴο ροἷνα οὔν Ὀ611165 βῃοτνΐ 
ΘΟΙΏΤΊΟΠ8---Ἰ αἀτεδιηῦ 1 νγβ Παγα αὖ τὴρ σου]. ΠΡΟΙ ἃ 
ΤΌΘ, βεαϊθα ναϊομίηρ ἴον ὑΠ6 8) δπα ἀδηρ] ηρ' τὰν 
Ρίεος οὗ ἀεξοορίϊοῃ ἔγομη τὴν το 5 δπα, ψῃ θη ὑπ θυ 
086 π|6 ἃ τἱὶσιῦ ρα] δηῦ ἔθ] ]ον--- ον τᾶς γου, 1 
ΒΌΙΤηἶ56 ἃ ἤ5ἢ) ἃ5 ἃ βἰθϑερίηρ' ἀορ' ψ}}} ἃ θ6δι--, μι 6}} 
μοοκεοᾶ ἴοο, ἴοσ ᾽ὰ βῃονεα δ]οοά, δηα τὴν τοῦ 4]] 
βθεμάδα νἱ π6 ΡῈ} οὗ Ὠΐγῃ, θεπαᾶθα εἰγαϊηΐηρ δα 
θονίπρ' ἴῃ μὰν Πα Πα, ᾿ἱπβουηθοῇ ὑπαὺ 1 απαβυϊοπαα τὴ8 
9016 ον 1 νγὰβ ἴο 6468] 10} 580 ρογεαὺ ἃ ἤθη στῇ 
8580 γα }Κκ ἴοοΐβ ἴο ἴν παηᾶ, Ἡονθεῖδ 1 ρεμπῦν 
Ρυοκεᾶ τη ἴο ταϊπα μι οὐ [ῃ8 ΠοΟΙΚ, δπα ρυϊοκίηρ 
Ιεὺ πίη πᾶνε Ἰἴπε, ἃπάὰ ψῆθη ἢ6 τὰπ ποῖ δυΥ 
5Πονγεα Πίστη πε θαΐ. Νονν νὰβ᾽ ὑπ6 ὈυΖζθ τηΐπΠ6. 
Ι ἄγεν ὑρ ἃ ροϊάδη ἤβῃ, ἃ 8) βιηοι ῃογεα ἴῃ ρο]ᾶ, 
ΒΌΘΗ ἱπαρεά ὑπαῦ 1 ἔδατεα της ᾿ἰδεϑὺ ἢ6 ψεσα ἃ ἢἤβἢ 
ἔανουτεα οὗ Ῥοβείάοῃ, οὐ τρᾶυῃᾶρ ἃ ὑγδαϑαγεα ρΡοβ- 
βθϑϑίοῃ οὗ βεά- στο Αἰρἢϊ τὸ ; ἀγα, πα ππποοκοά 
Ηΐγη νΕΥῪ ΟΔΥΘ ΠΥ ἃπα δον ἰθϑῦ ανὸὺ ὑπ6Ὸ ἰδοκὶθ 
Βῃου ἃ οοὴθ ἃν ψἱἢ ροο]α ἔγομη ᾿ἷ8 τηουΐῃ. 
ΤΏΉΘη, βἰδηαίηρ οναν, 1 βδηρ ὕΠ6 ργδῖβεβ οἵ ὑπαῦ τὴν 
σἱονίοιιβ οδΐοῃ, τὴν βθδιῆϑῃ τηϑαθ ἰδ ἄβυηδῃ, Δ Πα βυσᾶγα 
ΤΠ] πονϑυτηοσα βεὺ ἰοοῦ οὐ ὑπΠ6 568, θαὺῦ 1 νψοιυ]Ἱᾶ τοὺ 
ΒΠοτα ταῦθ δηᾶ Κίηρ ἰὃ ἔπεσα νἱὉ} τὴν σοὶ. Απὰ 

1 ἔχοιεν Μὰ : ΠΙ58 ἔχοντι ΟΥ̓ ἔχοισα 8 τὸν μὲν ἐπιστὰς σα 
ΕΣ, οὗ. 12. 28: π|88 καὶ τὸν μὲν πιστεύσασα καλάγρετον 
ΒΊΌΌΘΟΙ : τη55 καλά γε τὸν ἀπειρώταν Ἡδγηδηη ; οὗ. ΤΊ πού. 
Ῥεγ8. 44 νησιώτας : τὴϑ85 ἡπήρατον 

“ὁ Τ οὐ πὶ ἢᾶνϑ 11π0 "ἢ: ποῦ, οὗ ΘΟἸΓ56, ἔγοιη ὃ ΓΘ6]. 
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ΤΗΕ; ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

ταῦτά με κἀξήγειρε, τὺ δ᾽ ὦ ξένε λοιπὸν ἔρειδε 
τὰν γνώμαν" ὅρκον γὰρ ἐγὼ τὸν ἐπώμοσα---- 

ΕΤΑΙ͂ΡΟΣ 
θάρρει," 

καὶ σύγε μὴ" τρέσσηις: οὐκ ὥμοσας" οὐδὲ γὰρ 

ΧΟ ρα κυρ δαὶ ας ΡΣ ΕΝ, ΝΗ 
χρύσεον ὡς ἴδες εἶδες" ἴσα ὃ ἐν ψεύδεσι νῶσις: 
εἰ γὰρ μὴ κνώσσων τὺ τὰ χωρία ταῦτα “ ματεύεις, 
ἔλπις τῶν ὕπνων" ζάτει τὸν σάρκινον ἰχθύν, 
μὴ σὺ θάνῃς λιμῷ καὶ χρυσείοισιν ὃ ὀνείροις. 

1 θάρρει Ἐὶ : οὔμογδ, ρίνίηρ ἰῦ ὕο ΑΒΡἢ., ταρβῶ : τὴ88 θαρρῶ 
2 σύγε μὴ Μυξ; οἵ, 10. 84 : τη88 σύγε 8 ἤδες εἶδες ΕἸ : Τ58 
εἶδες εὗρες ἐν ψεύδεσι νῶσις Εὶ, οἵ. 25. 268 «πὰ 17. 60: 
Οὔπουβ ἦν (ΟΥ ἐν) ψεύδεσιν ὄψις : Τη85 ἐν ψεύδεσιν ὄψεις 4 γὰρ 
μὴ ΕΠ: ΤῊ85 με γὰρ τὺ τὰ Μι: Ιη55 τοῦτο Οἵ τούτου 
ὅ καὶ χρυσείοισιν Εἰ : τη88 καίτοι χρυσοῖσιν 
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ΤΗΞΟΟΘΒΙΤΙ ΧΧΙ, 6ι1-6} 

ψ ἢ ὑΠαῦ 1 ἀοκα. Απαᾶ πον, σοοά ἔν] 6η6, Ὁ ΓΘ ̓ 5 
ἔου γοὺ ἴο Ἰεπᾶ τὴς γοῦν ὑπάουβίδησίηρ ; ἴον ὑγοίῃ, 
{πᾶῦ οαἱ 1 βυναγε-- 

᾿ ΒΕΙΕΝΡ 
Βε οὗ ρσοοά οἴ δδὺ ; πδανϑὺ γοὺ ἔδαν ὑπαῦ, ᾿Ἴνγὰθ πὸ 

βυγθαυηρ ΘΠ γοὰ 5ϑύᾶτα ὑμαῦ οαὐ ΔΠΥ τηοῦα ὑἤδη 
᾿ὕνγαβ βθαίπρ ἤδη γοῦ βὰν ἴῃ 6 ρο]άδη ἤβῃ. ΗἩονθοὶϊ 
ἔπ το’ 5 ϊϑάοσῃ ἴο ΡῈ Πδᾶ οὗ δειηρῦυ 5ἤον; ἴῸΓ 1 γοὺ 
Ὑ1}] τᾶ κα γθ8] δηᾶ ννκίηρ βθασοῃ ἴῃ ἴΠ686 ρ]δοθβ 
Τπουθ᾿ 5 ΠορῈ οἵ γουϊ 5166 0 ἃπαᾶ γοῦν ἀγξατηβ. (Ὁ 
566 Κ ὑμ6 ἤβῃ οἵ ἢδθβ δηᾶ Ὀ]οοά, οὐ γου]}} αἷς οἵ 
ὨΠΏΡΘΙ Δ ηα ρσΟ]6ῃ ν]ΒΙ ΟΉ8. 

““ ΠΉ ΘΓ δ᾽ 5 ΒΟΡ6 οὗ γοὺν ἀγθδιηβ᾽) : “ΠΟΡΘ οὗ γοὺν ροϑύνιηρ 
βοιηθ δα νδηΐερα ἴγοιῃ ὑμθηλ.᾽ 
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ΧΧΙΙΠ.--ΤῊΞ, ὨΙΟΒΟΙᾺΆῚΙ 

ΤῊΙβ ἄγη ἰο (αδίου απάὰ Ῥοίψαθδιιοος οοηδίδίς, Πγϑί, οὕ" 

α ργοίμαιδ οοπιηιοη ἐο δοίϊ, πὰ ϑδεοοομαϊζῳ, 9 υο πιαΐρι 

᾿ραγί οοημοογηθά ὁπ. υἱέϊ οίψάφιοος ἀπά {{6 οἰ θν 

τυἱέϊ Οἰαδίον. Τὴ γεὲ οὐ ἐδιθδο, ἐπ α οοριδῥιαίίοη, οΓ 

ἐμ Ερῖο οἰψίθ τοἱξῃ ἐδ ἀϊαΐορσιιο, ἐοἰ ἰδ ἤολυ Ῥοίψαιιιοος 

οιρλς Μοίλοι [5 τοῦδ Αηεψοι οη. ἠδ τυαῃ ἐο Οοἰοἠδ, απὰ 

ἐδε βοοομά ἤοῖν, τυἦφη ἐπα ὀγοίονς σαγγίοα ὁ} ἐδὸ 

ἀαιρἠέογε 9.7 1, ομοίρριι5, (αδίονῦ {οισὴξ Τποθις τοϊέλι 

δρθανῦ ἀπά βυογώ, 
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ΧΧΙΙ.-ὙΜΝΟΣ ΕἸΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΥΣ 

“Ὑμνέομεν Λήδας τε καὶ αἰγιόχου Διὸς υἱώ, 
Κάστορα καὶ φοβερὸν Πολυδεύκεα πὺξ ἐρεθίζειν 
χεῖρας ἐπιξεύξαντα μέσας βοέοισιν ἱ ἱμᾶσιν. 
ὑμνέομεν καὶ δὶς καὶ τὸ τρίτον ἄρσενα τέκνα 
κούρης Θεστιάδος, Λακεδαιμονίους δύ᾽ ἀδελφούς, 
ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων, 
ἵππων θ᾽ αἱματόεντα ταρασσομένων καθ᾽ ὅμιλον, 
νῆῶν θ᾽, αἱ δύνοντα καὶ οὐρανὸν εἰσανιόντα δ 
ἀβυμ βιαξόμεναι χαλεποῖς ἐνέκυρσαν ἀήταις' 
οἱ δέ σφεων κατὰ πρύμναν ἀείραντες μέγα κῦμα 10 
ἠὲ καὶ ἐκ πρῴρηθεν ἢ ἢ ὅππη θυμὸς ἑκάστου 
ἐς κοίλην ἔρριψαν, ἀνέρρηξαν δ᾽ ἄρα τοίχους. 
ἀμφοτέρους" κρέμαται δὲ σὺν ἱστίῳ ἄρμενα πάντα 
εἰκῇ ἀποκλασθέντα" πολὺς δ᾽ ἐξ οὐρανοῦ ὄμβρος 
νυκτὸς ἐφερπούσης' παταγεῖ δ᾽ εὐρεῖα θάλασσα, 
κοπτομένη πνοιαῖς τε καὶ ἀ ἀρρήκτοισι χαλάξαις. 
ἀλλ᾽ ἔμπης ὑμεῖς γε καὶ ἐ ἐκ βυθοῦ ἕλκετε νῆας 
αὐτοῖσιν ναύτῃσιν ὀϊομένοις θανέεσθαι:" 
αἶψα δ᾽ ἀπολήγοντ᾽ ἄνεμοι, λιπαρὴ δὲ γαλήνη 
ἀμ πέλαγος" νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι" 20 
ἐκ δ᾽ "Αρκτοί τ᾿ ἐφάνησαν, ΓὌνων τ᾽ ἀνὰ μέσσον 

ἀμαυρὴ 
Φάτνη σημαίνουσα τὰ πρὸς πλόον εὔδια πάντα. 
ὦ ἄμφω θνητοῖσι βοηθόοι, ὦ φίλοι ἄμφω, 

1 οὐρανὸν εἰσανιόντα ΜοΙΏΘΙΚΘ : Πη58 οὐρανοῦ ἐξανιόντα 
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ΧΧΙΗ.--ΤῊΝ ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΤΗΒΕ ὈΙΟΒΟΌΆΕΙ 

Οὐδ βοῃρ 15 οὗ {π6 βοῃβ οἵ [,βἄα δἀπᾶ με Αδρί5- 
Βοασου, (βίου ἴο ννἱῦ πα νι Πα ῬΡοϊγάδαοσοϑ, ὑμὰὺ 

αἰγτα ν θυ οἵ ἴῃς ἤδὺ πα οἵ πε νυυϊϑῦ- αγη685. οἵ 
ἴῃ Ἰδαύμουη ὑπγοησ. Ἔν]ο6 15 ΟΣ βοηρ ἃπα ἰῃγίος 
οὗ πε θογβ οἵ Τϑβυϊαβϑ᾽ ἀδαρῃου, π6 ὑνο ϑραχΐδῃ 
Ὀγθύθγθη νῃῖοἢ σνοπῦ ἴο βᾶὰνα θοΐἢ τηθη ὑμαῦ 8.6 Ομ] 6 
ὌΡΟΩ πα ὈΥΪΩΚ πα ἤοῖβθθ8 ὑπαὺ ἃ θεϑοὺῦ ἱπ π6 
Ὀ]ΟΟΥ Ργ685:; ἃγϑ, δπα βῃϊρ8 4150, ὑπαὶ Ὀθβοδαιβα ὑπεν 
5811 ἴῃ ἀδβρίϊα οὗἉ γἱβ8 οὐ βεὺ οἵ {πε βἴδυβ (ὁ 811} προ 
6.1] σα]68, Β]Ο ἢ, ΟΥ ἴὉΓ6 οὐ αἵ οὐ ὑνοσα ὑπον [ἰβῦ, 
πΡΓαῖθ6 ἃ στοῦ βιῦσα, 8Δπα θοῦ Βυ1] [Ὁ το ὑπ6 Πο]ά 
δα γἶνα νυ ιτἢ Ὁ ὑΠ6ῖν γα θθυβ ννμθίμου οἢ ὑπὶ8 5146 

ΟΥ Οἢ ἐδμαῦ. ΤΉθη Πδηρ 5811] δῃηὰ βῃχσουα Ὀγ {δὲ 
βοᾷ ; δηὰ πἰρῃῦ οοιηθ8, ἃπα ψ τ τ ἃ στοαῦ βἰουτη 
ἔγοσα με 5βυ, δῃα 8 Ὀγοδα 868 γαύ]65 ἀπ Ρ]8 5868 
ἢ ὑΠ6 Ῥαϊξευυ οἵ ἴπΠ6 ὈΪαβδὺ δπὰ οἵ ἴπθ ἱγτθβιβο 018 

α1]. Βαῦ ἴον 411 ὑμαῦ, γε, ὄδνϑὴ γϑ, ἀο ἄταν Ῥοΐῃ 
5Π1}0 ἃῃ ἀεβϑραϊσηρ 5ῃ!ριηθη ἔτοσα ουὐδ {Π6 ΠΕ6]]}; 
π6 ψὶπᾶς αραῦα, {πΠ6 568 ρα ῦδ ΟΝ ἃ βῃῃϊηϊηρ οαΐτη, ὑπ 6 

οἰουβ τὰ ἀϑαηαᾶθυ [18 γὰν ἃπα ὑπαῦ νγαῦ ; }}} ουὖΐ 
οοχῖβ ἔΠ6 Βθδῦβ ρεερίηρ, δπα θεὺνιχὺ ἴῃ6 Αβ8865 Ἰο! 
ὑμπαῦ Μϑδηρευ 80 ἀΐτα, ψῃῖο ἢ Ὀαδίοκο 5. 41} ἔδϊτ. ἔου 
νογαρίηρ ὁπ ὅπΠ6 58εδὰἃ. Ο ΠεΙρεῖβ ὑνδίη οὗ τηθῃ, Ὁ 
ἔθ πμ8. θοὺδ οὗ τωονΐαϊβ, Ὁ Πουβθιδῃ Παρϑῖθ, Ὁ 
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ΤΗἙΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ἱππῆες κιθαρισταί, ἀεθλητῆρες ἀοιδοί: 
Κάστορος ἢ ἢ πρώτου Πολυδεύκεος ἄρξομ᾽ ἀείδειν ; ̓ 
ἀμφοτέρους ὑμνέων Ἰ]Πολυδεύκεα πρῶτον ἀείσω. 

ἣ μὲν ἄρα προφυγοῦσα πέτρας εἰς ἕν ξυνιούσας 
᾿Αργὼ καὶ νιφόεντος ἀταρτηρὸν στόμα Πόντου, 
Βέβρυκας εἰσαφίκανε! θεῶν φίλα τέκνα φέρουσα. 
ἔνθα μιῆς πολλοὶ κατὰ κλίμακος ἀμφοτέρων ἐξ 
τοίχων ἄνδρες ἔβαινον Ἰησονίης ἀπὸ νηός, 
ἐκβάντες. δ᾽ ἐπὶ θῖνα βαθὺν καὶ ὑπήνεμον ἀκτὴν 
εὐνάς τ᾽ ἐστόρνυντο πυρεῖά τε “χερσὶν ἐνώμων. 
Κάστωρ δ᾽ αἰολόπωλος ὅ τ᾽ οἰνωπὸς Πολυδεύκης 
ἄμφω ἐρημάξεσκον ἀποπλαγχθέντες ἑ ἑταίρων, 
παντοίην ἐν ὄρει θηεύμενοι ἄγριον ὕλην. 
εὗρον δ᾽ ἀέναον κρήνην ὑπὸ λισσάδι πέτρῃ 
ὕδατι πεπληθυῖαν ἃ ἀκηράτῳ' αἱ δ᾽ ὑπένερθεν 
λάλλαι κρυστάλλῳ ἠδ᾽ ἀργύρῳ ἰνδάλλοντο 
ἐκ βυθοῦ' ὑψηλαὶ δὲ πεφύκεσαν ἀγχόθι πεῦκαι 
λεῦκαί τε πλάτανοί τε καὶ ἀκρόκομοι κυπάρισσοι, 
ἄνθεά τ᾽ εὐώδη, λασίαις φίλα ἐ ἔργα μελίσσαις, 
ὅσσ᾽ ἔαρος. λήγοντος ἐπιβρύει ἂν λειμῶνας. 
ἔνθα δ᾽ ἀνὴρ ὑπέροπλος ἐνήμενος ἐνδιάασκε, 
δεινὸς ἰδεῖν, σκληρῇσι τεθλασμένος οὔατα πυγ- 

αἷς" 
στήθεα δ᾽ ἐσφαίρωτο πελώρια καὶ πλατὺ νῶτον 
σαρκὶ σιδηρείΐῃ σφυρήλατος οἷα κολοσσός. 
ἐν δὲ μύες στερεοῖσι βραχίοσιν ὁ ἄκρον ὑπ᾽ ὦμον 
ἕστασαν ἠύτε πέτροι ὁλοίτροχοι, οὕστε κυλίνδων 
χειμάρρους ποταμὸς μεγάλαις περιέξεσε δίναις" 
αὐτὰρ ὑ ὑπὲρ νώτοιο καὶ αὐχένος ἠωρεῖτο 
ἄκρων δέρμα λέοντος ἀφημμένον ἐκ ποδεώνων. 

1 λάλλαι ΒΌΠΏΚΘΗ ; 88 ἄλλαι 
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ΤΗΕΒΝΟΟΕΒΙΤῸΒ ΧΧΙΠ, 24-ς52 

ὈΟΧΘΟΙ θαγ8, ννυμαῖμον οἵἨ (ὑδϑῖον ἢυιθὺ οὐ Ροϊγάδιιοθβ 
514} 1 β'ηῃσῦὺΡ Β6 τὴῦΐ ϑβοὴῃρ οὗ θοΐῃ, ἅμα γϑὺ {πὸ 
θερὶπηΐηρ' οἵ ἢ οὗ Ροϊγάδαοοϑ. 

ΤῊὴ6 Τοροιμοι-οομίηρ Ποοῖθ νεῦα βδ εν ρᾶϑϑοα 
ἃ πα ὅπ ῬΑ] 6 Ὁ] του τῇ οὗ πὸ βηονυ Ῥομέϊο δηϊεγθά, 
ἃ πα ΑΥΡῸ ψῦἢ ὑπΠε ἀθαν Ομ] άτθη οἵ ἴῃς Οοαβ δροδγα 
δ ὺ Βαά τηδάδβ ὑπ6 οουπίνυ οἵ ἴῃς Βερυγοίδηϑ. ον 
ἴῃ Ιαά δ᾽ οῃ εἰμεν 5146 νγεμῦ ογοναϊηρ {Π6 τηθῃ οὗ 
Φάβο 5 βῃϊρ, ἃπα 5000 ἃ8 ἔπαυ ψεῖα οαὐὐδ᾽ ροπ {Π6 
βοῦν ἄβδερ βαπᾶ οὗ ἐπαῦ 166 5ῆουθ, βεῦ ἴο πηβκίηρ ὉΠ 61 
ϑυθθηρεάβ δηα στυρθὶπηρ ἤγα- ϑυϊο κα τὼ ἤτο. Τῆρη 
νγοπὺ Οδβίον οὗ {ῃ6 πίη ]α σοι βεῖ5 δηα Ῥοϊγάδαοθβ 
Δαν ἃ5 ἴῃ6 ψῖπα τορεῦμου νναπάθυϊηρ 8486] ἔγοχη 
ῃΠ6 τοϑῦ, [00 ἴο 866 {ῆ6 ψ]]α σννοοαϊαμα οἵ 48]] 
ΤΏ Π6Ι ΟὗὁἨ ὑγδ85. διηοηρ ὑπΠ6 1115. Νον Ὀεμθαῖῃ ἃ 
σον ζδὶη 5 ΌΌΥ τοοῖκ ἔπον αἰά ἢπα ἃ ἔγεϑμθὺῦ Ὀυϊτηχηϊη 
ἜΥΟΥ ἹΠ νγαΐει Ραγ6 Δπα οἶδα. ΤὴΘ ΡῈ ΌΡ]65 δὖ {ΠῸ6 
Ροϊζομῃ οὗ 1Ὁ γγεσα {πκὸ ἴο 5: ν Ὶ δ ηα οὐγϑίαὶ, ἃπᾶ Ἰοπρ' 
δ ηα [4}} ὑπούα σγὸν Ὀαϑίαςβ 1ὔ, ἃ5. νν6}} ἢγϑ δπα Ῥρορ δὺβ 
ΔΠΔ Η]απε5 ἃπα βΒΡΙ ΤΥ ΟΥ̓ΡΙΈσ8565, 88 81} ἔγαργδηΐ 
ἤονγεῦβ ννοἢ Δρουπα ἱπ π6 τηθδάονβ οἵ ουϊροίϊηρ' 
βρυϊηρ ἴο θὲ Ἰονεα δπηᾶ ἰδαθουγεα οἵ πε 5ῃὰρ Ὀδεε. 
Ιὴ ἐπαῦ ρίαος ἔπεσα βαὺ ἰακίησ ἴῃ δἷῦ ἃ τηδῃ Ὀοΐ 
ἢπρα δπα ἴθυυθ]6. Ηἰ5 δδ18 ΨΘΥΘ ΟΥ̓ΌΒΠΘα 5ΠΔΡ616885 
Ὀγ {Π6 μαγὰ ἢϑῦ, δῃα ἢΐ5 σίαηῦ Ὀγθαϑῦ ἀπα σγϑαῦ ὑγοδα 
Ὀδοκ ψεγα οὐρθεα ψ ἢ ἰτοὴ 65} Κα ἃ 5βεασε- υτουρ 
ΕἸ ΡῪ ; τηούθονοι ὑΠ6 βίπαυβ ὉΡΟῚ ἢΐ8. ὈΥΔΥΨΠΥ ΔΙΤΩΒ 
πρϑιοοα Ὀαβῖα ας ἔπΠ6 5Βῃοῦ ον κὸ ὑπ6 Ὀουϊάθυ-ϑἴοι 69 
Βοιὴς ζουγθηὺ Παίῃ το] δα δηα τουπαδα ἴῃ 8 βυν]ην; 
δα αϊ65 ; δηᾶ, ἴο ἐπα 411, ονϑὺ ὶϑ πθοῖς δηᾶ δροαυῦ Πὶϊς 
θδοῖκ {Ππογθ νγὰβ μὰπρ Ὀγ ὑπὸ οἷαννα ἃ βυτηρίηνσ ἸΙΟ0Π- 
5Κίῃ, ᾿ 
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ΤῊΒ ΒῦσΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

τὸν πρότερος προσέειπεν ἀεθχλοφόρος Πολυδεύκης" 
 ἷνΝ - [᾿ Φ [τῇ Χαῖρε ξεῖν᾽, ὅτις ἐσσί. τίνες βροτοί, ὧν ὅδε 

χῶρος; 
ΑΜΥΚΟΣ 

, “ [χὰ 3. “ἐν ὃ ξ΄ τοϑδὲ Ἁ Ἁ ᾿ χαίρω πῶς, ὅτε τ᾽ ἄνδρας ὁρῶ, τοὺς μὴ πρὶν 
» ἥ ὄπωπα; 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
θάρσει. μήτ᾽ ἀδίκους μήτ᾽ ἐξ ἀδίκων φάθι λεύσ- 

σειν. 
ΑΜΥΚΟΣ 

θαρσέω, κοὐκ ἐκ σεῦ με διδάσκεσθαι τόδ᾽ ἔοικεν. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
Ψ .Ψ Ν 7 δ᾽ 1. , 

ἄγριος εἶ πρὸς πάντα παλίγκοτος ἠδ᾽ ᾿ ὑπερόπτης; 

ΑΜΥΚΟΣ 
τοιόσδ᾽ οἷον ὁρᾷς" τῆς σῆς γέ μεν οὐκ ἐπιβαίνω. 

[ 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
ἔλθοις, καὶ ξενίων κε 5 τυχὼν πάλιν οἴκαδ᾽ ἱκάνοις. 60 

ΑΜΥΚΟΣ 
, Α ’ 7 3» Ὁ » “ ᾽ 3 ε ’ μήτε σύ με ξείνιζε, τά τ᾽ ἐξ ἐμεῦ οὐκ ἐν ἑτοίμῳ. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
δαιμόνι᾽, οὐδ᾽ ἂν τοῦδε πιεῖν ὕδατος σύγε δοίης ; 

ΑΜΥΚΟΣ 
γνώσεαι, εὖτέ σε δίψος ἀνειμένα χείλεα τέρσῃ.ὃ 

1. ἠδ᾽ Ἠθφηηβύθι μα γ8 : 88 ἢ 2.κε ΑΒΓΘΏΒ: [885 γε 8 εὖτέ ἶ 
σε ΥῚ] : τηὴ885 εἴ σον τέρσῃ ΥΥῚΪ : τη88 τέρσει [ 
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ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΗ, ς-65 

ΕἸἰγϑῦ βσροόκα πε οδμαμηρίοῃ Ροϊγάδιοθ. “ὕ οανεν 
γοιι τηᾶν 6, 51γ,᾿ βᾶγβ μ6, “1 δα γοὺι σοοα τΤηο ΤΟΥ. 
Ῥγδγ ἴ6}} τηϑ ψνῃαῦ ρθορ]α ροββϑββϑίῃ ὑπ185 οοπηΐνγ. 

: ΑΜυοῦβ 
Ις 1 σοοα-τηογτονν, ασυοῦῃα, θη 1 566. 5 γα ηρ ΙΒ 

Ὀεΐογα τηθ ἢ 
ΡΟΙΠΥΘΕΌΘΕΒ 

ΒΕ οὗ ροοᾶ οἤδευ. Τυυβῦ τπηθ, νγα 6 πὸ ΕΥ]] ΠΊ6 ἢ 
ΠΟΥ͂ ΘΟΙη6 νγα οὗ δν]] βἴοοκ. 

ΑΜυοῦβ 
ΟΥ̓ τἱρηῦ σοοᾶ οἴ ΘΟΥ ἃγὰ ἴ, ἃηα Κποὸν ἰδ οὐ Ἔνεὺ 1 

Ἰθαγηΐ 1Ὁ οὗ γοιι. 
ΡΟΠΥΘΕΌΟΘΕΒ 

ῬΓΑΥ 816 γοι 8 τὴ οὐ {ῃ6 νι] 45, ἃ σμυν ΘΟπα 
νναὐ τηᾶν,, ἃ ΤΠΘΥ6 Ρΐθοα οὗ αἰβάδϊῃ ἢ 

ΑΜυοῦβ 
Ιδῃὶ ψῆῃδῦ γοῖι 566; πὰ ὑπαῖ 5 πὸ ὍΘΙ ΠΡΟῚ οὐ οτ 8 

στοιυπά, γνΠδη 41} 5 βαϊα. 
. 

ΡΟΙΥΡΕΌΟΘΕΒ 
Οοὴθ γοὰ ΠΡΟῚ ΤΩΥ »᾽ΟΙΠΑα 8Π4 υγαϊσοοιηε ; γοὰ 

584}} ποῦ φὋῸ αυγαῦ διηρίνυ. 

; ΑΜυοῦβ 
ΤΊ] πομς οἵ γοῦν νυν σου 5. Δ Πα σοὺ 5}8}} ποῆθ οὗ 

ΤΪΠη6. 
ΡΟΓΥΘΕΟΕΒ 

Τοτὰ, τδῃ : νου γοὰ Πᾶνα τὴ ἀδηϊεα ὄνθῃ ἃ 
ἀτνηκ οὗ [Π15 νναΐου ἢ 

ΑΜΥυοῦβ 
ΤΗαὺ 5141} γοὰ Κπονν ἤθη ὕμπευα οουη685 γοῦ {πα 

Ῥδιοίπρ Ἰδη σ.ΟΥ οὐ ὑπ τϑῦ οἡ {Π| 6 1105. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
" ἡ τόν κι δα. Τρ δης δι Πὰν , ἄργυρος ἢ τίς ὁ μισθός ; ἐρεῖς, ᾧ κέν σε πίθοιμεν. 

ΑΜΥΚΟΣ 
ΦιᾺ ων, γ » 7 3 ᾿ 

εἷς ἑνὶ χεῖρας ἄειρον ἐναντίος ἀνδρὶ καταστάς. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
εὐ ον ἢ καὶ ποσσὶ θένω σκέλος; ὄμματα δ᾽ 

ὀρθά. 
ΑΜΥΚΟΣ 

πὺξ διατεινάμενος σφετέρης μὴ φείδεο τέχνης. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
τίς γάρ, ὅτῳ χεῖρας καὶ ἐμοὺς συνερείσω ἱμάντας; 

ΑΜΥΚΟΣ 
3 ᾿ «ς “Ὁ Ρ} ,ὔ ἈΝ 9 7] θ᾽ ς ,ὔ ἐγγὺς ὁρᾷς" οὐ γύννις ἐὼν 3 κεκλήσεθ᾽ ὁ πύκτης. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
ἢ καὶ ἄελθον ἑτοῖμον, ἐφ᾽ ᾧ δηρισόμεθ᾽ ἄμφω; 

ΑΜΎΚΟΣ 
Ν Ν 3 , Ἁ δ ἄθεον 7 » ὥ σὸς μὲν ἐγώ, σὺ δ᾽ ἐμὸς κεκλήσεαι, αἴ κε κρατήσω. 

ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 
ὀρνίθων φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί. 

ΑΜΥΚΟΣ 
. 3 »] 7] . 7 »Μ 7 

εἴτ᾽ οὖν ὀρνίθεσσιν ἐοικότες εἴτε λέουσι 
ἐινόμεθ᾽, οὐκ ἄλλῳ κε μαχεσσαίμεσθ᾽ ἐπ᾽ ἀέθλῳ Ἧ μεῦ, Ἵ Μ χ μ ἐ:" 

ἢ ῥ᾽ Ἄ μμυκος, καὶ κόχλον ἑλὼν μυκήσατο κοίλην. 
Ἃ Ν “ ’ Δ Ν Ν ’ οἱ δὲ θοῶς συνάγερθεν ὑπὸ σκιερὰς πλατανίστους 

1 θένω ὙΥΪΙ : τὴ88 θένων ΟΥ θέων 185 880 ὀρθὸδ: ᾧῃθ 
τηθϑηϊηρ 18 ἀοα ὑι] 23. γύννις ἐὼν : ΤῊ 5 180 σύ με ἀμὸς 
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ΤΗΒΟΘΕΙΓΌΒ ΧΧΗ͂, 64-|6 

ΡΟΙΥΘΕΌΘΕΒ 
Ὑγουϊὰ γοὰ 51]νῈ Ὶ ΟΥ δυρῃῦ 6186 ἴου ρυῖοε ἢ ὅν 

νγ δῦ γου}] ἰδ Κ6. 
ΑΜυοῦβ 

Ὁρ Παμπάβ δπα ἤρηϊ τὴ6 τηδη ἀραϊηδβῦ μηδ. 
ΡΟΓΥΘΕΌΟΘΕΒ 

Εἰβυϊου β 5 ᾿Ὁ ἢ οὐ ἔδβεῦ πὰ 8411] " υηϊπα γοὺ, 1 πᾶνε 
ἃ Βοοᾶ Ε6γ6. 

ΑΜυοῦβ 
Εἰβίβ θ6 ἰδ, ἃἀπὰ γοὰ τὺ (ὁ 41] γοὺῦγ Ὀεβϑὺ δῃᾶ 

οὐπηϊη σα ϑβῦ. 
ΡΟΓΥΘΕΟΘΕΒ 

Βαΐ ψ»ῆὴο 15 6 ἴον ψβοῖ 1 δὴ ἴο θἱπα ὑποηρ ἴο 
ΔΥΎΩ ἢ 

Αμυοῦβ 
Υου 566 δίτη πὶρὴ ; ὑπΠ6 τηδῃ {παῖ 5881 βρδῦ γοὰ 

τηδΎ 6 οδ]] δα ἃ νγουηδῃ, θυὺ ᾿ἴΑΙΠΠ, 518}} ποὺ ἄδβεῖνα 
6 ΠΕΠΊΘ. 

ΡΟΓΥΘΕΤΟΕΒ 
ΑΠαά Ργὰν 15 ὑπεῖα ἃ ρυ1Ζ6 γα τᾶν οοπΐοπα ἴον ἴῃ 

ὑΠ15 οἵαν τηδΐοῃ ἢ 
ΑΜυοῦβ 

ὙΠΟ  Βουβοθνοῖ 5}4}} νη 5Π4}} μαννα ὑπθ οὔποσ ἴο 
Ηΐβ Ῥοββϑθβϑβίοῃ. 

ΡΟΙΥΘΕΟΘΕΒ 
Βαυΐ 56} θ6 ὑπ τηθ]]ὰνβ οὔ ἴῃς γεα-ογοϑιεα ρσδτηθ- 

οοΟοΚ. 
Αμυοῦβ 

ἀππειΝδεν ψ6 Ὀ6 |κ6 σοοῖκ οὐ Ἰίοῃ ἔπ 6 6 5841} "6 πὸ 
ἤρηὺ Ὀευνιχῦ ὰ8 ἢ. ΔΠΥ ΟΥΠΟΥ βίδα. 

ὙΠ ὑΠ6886 ψοσᾶβ Ατηγοῖβ ἴοοῖκ ἀπα Ὀ]αγεα ὑροη 
᾿ιΐ8. ΠΟ] ]ονν 5161}, πα ἀυ]ΟΚΙΥ ἴῃ ΔΉΒΟΥ ἴο Πΐβ. 68]} 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

κοχλου φυσηθέντος ἁλεῖ" Βέβρυκες κομόωντες. 
ὡς δ᾽ αὔτως ἥρωας ἰὼν ἐκαλέσσατο πάντας 
Μαγνήσσης ἀπὸ νηὸς ὑπείροχος ἐν δαὶ Κάστωρ. 

“Ὁ ἈΠῸ Ν 3 7 2 ΄ Ψ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν σπείρῃησιν ἐκαρτύναντο βοείαις 80 
χεῖρας καὶ περὶ γυῖα μακροὺς εἵλιξαν ἱμάντας, 
3 7 ΄, , 3 , Ψ 
ἐς μέσσον σύναγον φόνον ἀλλήλοισι πνέοντες. 

" 7 ’ 3 7 ΤΑ ἔνθα πολύς σφισι μόχθος ἐπευγομένοισιν ἐτύχθη, 
ς ’ ἀττν κα 7, ΄ 2 Ὁ Ψ ᾿ 
ὁππότερος κατὰ νῶτα λάβοι φάος ἠελίοιο" 
ἰδρείῃ μέγαν ἄνδρα παρήλυθες ὦ ἸΠολύδευκες, 

, 3» 9 ᾿ [4 Ε] ,ὔ , 

βάλλετο δ᾽ ἀκτίνεσσιν ἅπαν ᾿Αμύκοιο πρόσωπον. 
χ ͵ αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐν θυμῷ κεχολωμένος ἵετο πρόσσω, 

ἴω .] 

χερσὶ τιτυσκόμενος. τοῦ δ᾽ ἄκρον τύψε γένειον 
4 (ὃ 5 2.» ἡ θ δὲ Φ ΠῚ ΄ Γυνδαρίδης ἐπιόντος" ὀρίνθη δὲ πλέον ἢ πρίν, 

Ἁ δὲ 7 3 4 9 3, δ᾽ ες ἃ Ἀ σὺν δὲ μάχην ἐτάραξε," πολὺς δ᾽ ἐπέκειτο νενευκὼς 90 
" “ ͵7ὔ ον ., «Ὁ οὐ ει. 

ἐς γαῖαν. Βέβρυκες δ᾽ ἐπαὕὔτεον, οἱ δ᾽ ἑτέρωθεν 
ἥρωες κρατερὸν ἸΠολυδεύκεα θαρσύνεσκον, 
δειδιότες μή πώς μιν ἐπιβρίσας δαμάσειε 
χώρῳ ἔνι στεινῷ Τιτυῷ ἐναλίγκιος ἀνήρ. 
» “ν᾽ ἔνθ ὶ ἔνθ ᾿ 8 Διὸ ΚΝ ἤτοι ὅγ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα παριστάμενος ὃ Διὸς υἱὸς 
3 »' 3 δί Μ, θ δ᾽ ς - 

ἀμφοτέρῃσιν ἔνυσσεν ἡ ἀμοιβαδις, ἔσχεθε δ᾽ ὁρμῆς 
Ἂ ,ὔ ς “ ΨΥ 

παῖδα Ἰ]οσειδάωνος ὑμερφίαλόν περ ἐόντα. 
5 Ν “Ὁ » 3 δον ὁ 

ἔστη δὲ πληγαῖς μεθύων, ἐκ δ᾽ ἔπτυσεν αἷμα 
φοίνιον" οἱ δ᾽ ἅμα πάντες ἀριστῆες κελάδησαν, 
ὡς ἴδον ἕλκεα λυγρὰ περὶ στόμα τε γϑαθμούς τε 100] 

ὄμματα δ᾽ οἰδήσαντος ἀπεστείνωτο προσώπου. 
τὸν μὲν ἄναξ ἐτάρασσεν ἐτώσια χερσὶ προδεικνὺς 

1 ἁχεῖ “ὉΠ Ι͂ν ̓  ἘΣ, 566 Οἴα88. ἴευ. 1918, Ρ. ὅ: τη85 ἀεὶ 
2 Τὴ85 8150 ἐτίναξε 8. Τῃββ 8|80 περιστ. 4 ἔνυσσεν ἩοΥοΓ- 
ἄρφῃ : 85 ἄμυσσεν ΟΥ ἔτυψεν 

264 

ΤΥ ΤΟ 

ΡΟ ΡΨ ΕΨΨΟΎΨΨΌΟ 



ΤΗΒΟΟΘΕΙΓΓΌΒ ΧΧΙ, γηγπττοῦ 

οατὴθ 6 ὑπο Κ- αϊτεαὰ ΒΕθγγοίδηβ ἃῃμα σαϊπογθα 
ἘΠειηβεῖνοθ τορσοῖπεῦ Ὀοπθαῦ ὑπΠῸ Θῃδαγν ρ]αΐδῃβ. 
Απᾶ ἴῃ {κ᾿ τηδηηθὺ 411 ἴΠ6 Πδτοθβ οὗ ὑπ βῃ!ΐρ οὗ 
Μαρτιθϑία υνετα ἔεϊο δα Ὀγ (δβδίου ὑΠ6 ρεϑυΐθθθ τηδηῃ- 
οτνγαῦ. Απᾶ 50 πε ὑνγαὶπ Ὀγασθα ὑμοὶν Βαπάβ ψ1}}} 
{πὲ Ἰθαύμουμ ο01}5 ἃπα ὑνηθα ὑπ Ἰοηρ βἔγαρβ δροαυῦ 
{Π6ῖν δυτη5, Δπα ἔου τ δα δηϊεγε {π6 τἰηρ νέὰρ κον κν 
5]δα ραν ΘΔΟἢ ἀσαϊηϑὺ ἴΠ6 οὐ ΠΟΥ. 

Νοῦν τγαβ Ἐμδρὲ ταῦθ αὅο ΨΈΪΟΝ 5Βου]ᾶ πᾶνε ἐμδϑαη- 
Βῃϊπη6 αὖ ἰδ 801 ; θαΐ {Π6 ουπηΐηρ' οὗ τὴν Ροϊγάδασεβ 
ουξυγεηῦ ἃ τοὶ ἢν τη8}), ἃ πα ὑποβα θθδιηβ αἷα [8]}}] ]] 
ἴῃ ΑἸηγοῦβ ἢἰβ8 ἴα. 80. φΌΘ5 ΧΆ 6. ΑἸγοαβ ἴῃ Πρ 
ἀυάρσεοομ ἔογνναγα νυν τὴν ουὖδ πα ον ϑ]]Πηρθ Ο᾽5 
ἢθῖ5. Βαυΐ {π6 Ομ οὗ Τυπάδγοιβ ννὰβ τάν, δηᾶ 
οαἰοῃοα Πίπη ἃ ὈΪον οα {Π6 ροϊηῦ οὐ ἔΠ6 οἢίῃ ; πε νυ ἢ 
αἸὰ ὉΠ6 τοῦδ ῥυΐοῖς Ηΐτη οἡ πα τηδκο Ὠΐμ ἕο θαύασα ] 6 
ἢἰ5 πο ϊηρ,, 50 ὑμαὺ 6 νγεπῦ ἴῃ ῃθδαά-ἄονῃ δηα Ε}}}- 6170. 
Αὐ ὑπαῦ ἐπ Βερυγοίδηβ ΠΟΙ] ἃ Πΐτ ο, ἀπα ἔπαὺ οὗ 
ὑΠ6 οὐθδὺ ρατῦ οὐἱϑα οἤμθουὶν υπἴο {Πς6 βία] ψαγὺ ΡοΪγ- 
ἄἀδυοθβ ἔου ἔδαν ὑΠ15 ΤΊῦγαβ οὗ ἃ τη 5ῃο]α ΠΑΡΙΥ ονου- 
Ῥεῖβε Πίτη δα 80 θθδι Πίτη ἀοόνη ἴῃ ὑπῦ ΠΑΥΤΟΥ ΓΟΟΠ. 
Βιυῦὺ {Ππ βοὴ οὗ Ζευβ βἴοοα ὑΡ ἴο δίῃ ἢγϑῦ οὶ ὑηἰ5 δα 6 
ἀπ ὑμθη οἱ ἐπαῦ, απ τΤουοῃ δα Πΐπι ον ἀηά τἱρηῦ ἀπά 
Ἰεῖ ἀρσαὶῃ ; ἀπα ἴον. 411 ἢ15 ρα ϊθβαποα τῇς ομΠ]ὰ οἵ Ρο- 
56 ΊΙ0η. ννὰβ βίαγεα ἰπ ᾽5 οῃβϑῦ, ἱῃβοιθοῦς ὑμαῦ Πα βἰοοα 
4}} ἀγυηῖκθη τ 15 ἀνα Ὀθϊηρ πα ϑρὶῦ οὐ ὑΠπ6 οὐἴτη- 
50η Ὀοοά. ΥΥ̓ πετϑαῦ 811] ὑπ6 υοϊσ τυ ταθη σᾶνα Ἰου[α] 
ἴοπσῖια ἱοροῦμου ὈῪ γθάβοη οὗ {Π6 συίθνοιβ Ὀυυΐβε5 ἢς 
μαᾶ ΒοΟῚΝ Ὀγ οἤ θεὶς ἀπᾷ Ἰον] ; ῸΥ ἢἷθ εγεϑ γ τα 4}1-ἴο- 
βύγαϊ οι δα ἢ ἐπα Ραῆϊηρ οὗ πεῖν βοοϊςοῖβ. Νοχὺ ἀἰα 
ΤΩΥ͂ Ἰογὰ τηᾶζθ ἢ15 τηϑη ἂνν ἢ }}]6 νεῖ ῦἢ} βαπάνγ ἔειηὐβ ἀηά 

)ός 



ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΓΒ 

΄ ᾿ 9. ᾧ 7 » , ὦ πάντοθεν' ἀλλ᾽ ὅτε δή μιν ἀμηχανέοντ᾽ ἐνόησε, 
μέσσης ῥινὸς ὕπερθε κατ᾽ ὀφρύος ἤλασε πυγμῇ, 
πᾶν δ᾽ ἀπέσυρε μέτωπον ἐς ὀστέον. αὐτὰρ ὃ 

πληγεὶς 
ὕπτιος ἐν φύλλοισι τεθηλόσιν ἐξετανύσθη. 

Ψ 7 Ἁ , ͵7 ΔΨ ͵7ὔ ἔνθα μάχη δριμεῖα πάλιν γένετ᾽ ὀρθωθέντος" 
ἀλλήλους δ᾽ ὄλεκον στερεοῖς θείνοντες ἱμᾶσιν. 
᾽ ᾽ Ν 3 “Δ Ἃν - ς πρλκ 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐς στῆθός τε καὶ ἔξω χεῖρας ἐνώμα 
᾽ 7 2 Ν ΄ὔ ἃ δ᾽ 3 ΄ -“ αὐχένος ἀρχηγὸς Βεβρύκων' ὃ δ᾽ ἀεικέσι πληγαῖς 110 

πᾶν συνέφυρε πρόσωπον 2 ἀνίκητος Ἰ]ολυδεύκης. 
Ψ' ΟῚ Ν ὃ “ ,ὔ ᾽ ΄ δὲ σάρκες τῷϑ μὲν ἱδρῶτι συνίξανον, ἐκ μεγάλου δὲ 

3 Ὧ" “ 7 ΩΣ] ἃ ᾿] λας" Υ̓ “ 

αἷψ᾽ ὀλίγος γένετ᾽ ἀνδρός" ὃ δ᾽ αἰεὶ πάσσονα γυῖα 
αὐξομένου ὁ φορέεσκε πόνου καὶ χροιῇ ἀμείνω. 

“ Ν εἶ Ν εν 3 ΕΝ -“ 

πῶς γὰρ δὴ Διὸς υἱὸς ἀδηφάγον ἄνδρα καθεῖλεν; 
3 Ν ΄ Χ εἶ Φ δὲν ΓΑ, Θὴ σὺ ε 7 : εἰπὲ θεά, σὺ γὰρ οἶσθα" ἐγὼ δ᾽ ἑτέρων ὑποφήτης 

φθέγξομαι ὅσσ᾽ ὃ ἐθέλεις σύ, καὶ ὅππως τοι φίλον 
αὐτῇ. 

δ “ « , 7 Ψ 
ἤτοι ὅγε ῥέξαι τι λιλαιόμενος μέγα ἔργον 

σκαιῇ μὲν σκαιὴν Ἰ]Τολυδεύκεος ἔλλαβε χεῖρα, 
δοχμὸς ἀπὸ προβολῆς κλινθείς, ἑτέρῃ δ᾽ ἐπιβαίνων 190. 
δεξιτερῆς ἤνεγκεν ἀπὸ λαγόνος πλατὺ γυῖον. 
καί κε τυχὼν ἔβλαψεν ᾿Αμυκλαίων βασιλῆα" 
ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ὑπεξανέδυ κεφαλῇ," στιβαρῇ δ᾽ ἅμα χειρὶ 
πλῆξεν ὑ ὑπὸ σκαιὸν κρόταφον καὶ ἐπέμπεσεν ὦμφ' 
ἐκ δ᾽ ἐχύθη μέλων αἷμα θοῶς κροτάφοιο χανόντος" 
λαιῇ δὲ στόμα κόψε, πυκνοὶ δ᾽ ἀράβησαν ὀδόντες" 

1 γηβ5 8150 πυγμὴν 2. γηββ 850 μέτωπον 8. τῷ Μοίμοϊο : 
ΤῊ55 δ᾽ αἱ ΟΥ δ᾽ οἱ 4 αὐξομένου Μεΐπ : πι|85 ἅπτ. ἀμείνω 
ΤΟῈῸΡ : Τη885 -ων ὅ ὅσσ᾽ : ΤῊ88 δῖδο ὡς 6 Τη88 ἃ150 κεφαλὴν 
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Ἢ ἜΖΙΕΥ ψύσαα Ὁ ΘῈ ΡΝ 

ΤΗΒΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΧΙΠ, τος-τ2ό 

αἀἴνευβ ρᾶ8565 8ἃ}1 δρουΐ, πᾶ θη, 580 Β00ῃ 85 πε ἢδάᾶ 

Ηΐπη 411} δγοδά, Ἰεὺ ἀγῖνε δ ἴΠθ6 νεῖν τη 6]6 οἵ Πἰβ 
ΠΟ56, Παϊῤξεπδα της ἴδοε οὗ Πΐτη ἴο ὕπ6 Ῥοπθ, δηᾶ ]Ἰδϊα 

Ὠΐηι ἤαύ]ομπρ' ἀμνϊα ὑπ 6 Βρυϊηρίηρ ἤον ει 8. 
Ηἰ5 υἱϑβίῃρ' νγὰβ ὕπ6 γτεπανίηρ οὗ ἴῃς ἔταν, δῃᾶ ἃ 

ΘΙ πα; ἃγ6, Ποὺ 686 ὕμποβε ϑυὶηρσείησ ἰΤῸΠ 
σἴονεβ. ἴο ἤρῃῦ απο ἀθαῖμ. Τὴ Πρ Ἰοτὰ οἵ 
Βεορυγοῖα, ῃ8 νγὰβ 811 ἕο [ῃ86 ομεϑὺ ἀπ πόμα ἔου ἐπῸ 
684 ; "αΐ 85 ἴον {π6 πδανοῖ-ἴο- θ6-θθαΐεη Ῥοϊγάδαοοβϑ, 
6 νγὰβ ἴῸΓ ρουπαϊηρ' ἀπ Ὀγαγίπηρ ἴῃς ἔδοθ. στ πρὶν 
Βῃδιη [Ἢ] Ὀ]ονν5 : ἀπα 10! πε ἤδϑῃ οἵ [πΠ6 οπα θερδῃ 
ἴο Βῃγπκ σἱῦἢ ῃς6 ϑυνεαϊηρ, δα οἰβοοηβ νγὰθβ ἃ 
ϑυθαῦ τδη τηδάθ ἃ ᾿ἰ{{16; θὰ Ἔνε 85 ἴῃ οὐμοὺ᾿β 
ἸΑΌΟΟΣ ᾿ποθαβθα, 50 ννγαχϑα ἢ τὴ 5 ὄνεὺ τόσα {{]] 
δ:η4 τουπα ἃηα ἢΐ5 οο]ουν Ἔνεὺ Ὀείευ. 

Νον Μαβ6, 1 ΡῥγδῪ ἴδε {6]]-- ἴον μοι Κηοννοϑὺ ἰὑ--- 
᾿ς Βον Πα Οἢ1]α οὗ Ζευβ ἀεϑίσογεα ἐπαὺ ο]αϊΐίοη ; δηᾷ 

ἢ6 ὑπαῦ ρἷαγβ ὑῃγ ἰηδευρυεῖοσ ψν1}} βὰν ψηδὺ ὑπο 
νἹΠ] 6ϑὺ ἃπα ὄνϑη 85 ποι ομοοβϑϑῦ. 

ΤΠδπ αἸΪα Ατηγουβ, ἃ5 ηῸ 5ῃου]α δοῃίΐθνε βοιηδ 
σγοαὺ τῃϊηρ, οΘοηθ ἔτομὶ ᾿ἷθ ναι δπα τὴ [η158. 16 
Βαηᾶ ρσυδὰβρ Ῥοϊγάεξιοεθ᾽ εξ, ἀπα σοίηρ ἴπ ψ ἢ ἐπε 
οὔμον, ἀγῖνα ἴῃς ἢδὺ οἵ ἢἰβ Παπᾶ τόσα 5 τσὴ Ἠδηκ. 
Απᾶ Βδᾶ πε Ὀ]ον οοπηβ ἤομιθ, 6 πᾶ ψτοιρηῦ Πδύτη 
ἴο ὅΠ6 Κίπρ οὗ Ατηγοῖϊδθ. Βαυΐ 1ο! χὴν ἰοιὰ 5]105 
ἢΐ5 Π6δα δϑῖ4δθ δηᾷ [πε βϑᾶϊηὴδ τηοτηθηΐ δύσις οαὐ ον ῃ- 
τἱρῆῦ ἴγοση ἐπθ βῃου θυ ἃπα βιηοΐθ τη πάθουν 
{Π6 Ἰοῦς ἤθυαρ]δ ; δηα ἔχου ὑπαῦ σαρίπρ ὕθιρὶς {16 
γα Ὀ]οοα σϑτηθ βρίγξησ. ΤΉδη Πἷθ Ἰοῦς παπᾶ αἱά 
Ὀδαὺ Πίτη ἰπ ὑπ6 τηουΐῃ, 50 ἐμαῦ {Π6 τον οὗ ὑβδίῃ ἴῃ ᾽ἰ 

ἼΠΘ ἢαὺ οὗἩ ὑπ παπᾶ : οὗ " μἷβ σγϑδὺ ἢβύ.᾽ 
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ΤΗΒ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

»"Ν 5.» ,ὕ ΄ - ΄ ᾿ 

αἰεὶ δ᾽ ὀξυτέρῳ πιτύλῳ δηλεῖτο πρόσωπον, 
7ὔ 7. “Ἢ » μέχρι συνηλοίησε παρήϊα. πᾶς δ᾽ ἐπὶ γαίῃ " 

Δὲ ΦῚ. , ἘΌΝ Ἢ - - :] “- κεῖτ᾽ ἀλλοφρονέων, καὶ ἀνέσχεθε νεῖκος ἀπαυδῶν 
"Φ Ψ “ Ν 

ἀμφοτέρας ἅμα χεῖρας, ἐπεὶ θανάτου σχεδὸν ἣεν. 
Ν Χ ΕΝ 7 3 7 θ »ῸΝἝ » τὸν μὲν ἄρα κρατέων περ ἀτάσθαλον οὐδὲν ἔρεξας, 

5 ΄ ΄ “ ͵ ͵ Ψ 
ὦ πύκτη ἸΠολύδευκες" ὄμοσσε δέ τοι μέγαν ὅρκον, 
ὃν πατέρ᾽ ἐκ πόντοιο Ἰ]οσειδάωνα κικλήσκων, 

7 

μήποτ᾽ ἔτι ξείνοισιν ἑκὼν ἀνιηρὸς ἔσεσθαι. 

καὶ σὺ μὲν ὕμνησαί μοι ἄναξ. σὲ δὲ ΚΚάστορ 
ἀείσω, 

Τυνδαρίδη ταχύπωλε δορυσσόε χαλκεοθώρηξ. 

τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην Διὸς υἱὼ 
δοιὰς Λευκίππτοιο κόρας" δισσὼ δ᾽ ἄρα τώγε 
ἐσσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἷ᾽ ᾿Αφαρῆος, 
γαμβρὼ μελλογάμω, Λυγκεὺς καὶ ὁ καρτερὸς Ἴδας. 
ἀλλ᾽ ὅτε τύμβον ἵκανον ἀποφθιμένου ᾿Αφαρῆος, 
ἐκ δίφρων. ἄρα βάντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν. ὄρουσαν, 
ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι σακέεσσι. 
Λυγκεὺς δ᾽ αὖ μετέειπεν ὑπὲκ κόρυθος μέγ᾽ ἀΐσας" 

“δαιμόνιοι, τί μάχης ἱμείρετε; πῶς δ᾽ ἐπὶ 
νύμφαις 

ἀλλοτρίαις χαλεποί, γυμναὶ δ᾽ ἐν χερσὶ μάχαιραι; 
ἡμῖν τοι Λεύκιππος ἑὰς ἕδνωσε θύγατρας 
τάσδε πολὺ προτέροις" ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ" 
ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοισι λέχεσσι 
βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν 

1 ἐπὶ γαίῃ ΔὮΓΘΙΗΒ : ΠΙΒ5 ἐνὶ γαίῃ ΟΥ ἐπὶ γαῖαν 
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ΤΗΞΟΟΘΒΙΤᾺΒ ΧΧΙΠ, τ27-ττὸ 

ΟΥ̓ ΟΚ]οα ἀραΐη ; ἀΥθ, ἃπΠ δὴ δνϑὺ ᾿νε θυ ραῦῦου οὐ 
τῆς ἢδὺβ αἰα πδὰ] ὑπ ἕαςο οὗἁ δῖπα 1}} ἢ15. νίβαρδ νγὰϑ 
41} μα τηᾶβῃ.. ΤΉΘη ἄονῃ νγοηῦ ἢ ἴῃ ἃ ἤδᾶρ ἂπά 
ἴαν {πὸ ἴο βύσοομ ἀροὸὰ ὑπ οῃοιπα ; δπα ἀρ ψ ἢ 
θοῦ Ηἷ5 μαπᾶϑ ἴον ἰο οὐ πε βαΐι]ς οἱ, θβοδιιβα π6 
νγὰβ ΠΡ ἀπο ἄδαῖῃ. Βυὺ {ποὰ, σοοᾶ ὈΟΧΘΟΥ 
Ροϊνάδιιοαβϑ, [ῸΣ 811] [ῃγ νἱοΐονν αἰάβὺ ποιῃϊησ ρτε- 
βαχηρίαοιθ. ΟἾΪΥ ψνουϊάδὺ μου πᾶνε ἢϊπὶ βϑυγθᾶν ἃ 
στεαῦ οαὐῃ ὈΥ {πε πϑῖηδ οἵ Ὠϊ5 ἐδ πεν Ροβείάοπ ἰπ ὑΠ6 
568, ἐπαῦ 6 ψνουἹᾶ πϑνϑιτηοσα ἀο δηπογᾶποα ππἴο 
5 ΔΉ Θ΄ ΕΥ5. 

ΤῊΣ ἴα]θ οὗ ὑπγ ῥγαΐθθ, σγθαὺ Τοσά, 15 το] ; ἀπά 
ΠΟ οὗ περ, σοοα τὴν (βίου, νν1}} 1 βίηρ,, (δβίου ὑπ 6 
Τγπάαδιϊα, Ἰογα οἵ οουγβουβ, συ  θ] ἀθν οὗ ΒρΘᾶγ5, Κηϊρῃὺ 
ΕΓ [Π6 οογϑ] δῦ οὗ Ὀγ885. 

ΤῊ ὑνίη ἢ] άγεπ οὗ Ζεαβ γα 8 ἊΡ ἃπα νὰν τ ἢ 
6 ἀδιυρσῃύουβ ὑνγαΐη οὐ Τθποίρριβ, πα ὑπ ὕνγο 5005 
οἵ Αρβαύθὰβ σγεσα ποίξοοῦ ἀροπ ὑμεὶν ἴγϑοῖκ, ΤΠ ποδιβ 
ἴο νυἱῖῦ δα ἀοιυρμίν [ἀ65, {πΠ6 ὈγΔεργοομηβ ὑμαὺῦ ννοσα 
ἴο 6. Βυῦ ψῆθῃ ἔμαΥ ψαῖα σοῦ ἴο ἔπε στᾶνε οἵ 
ΑΡΒαγειβ 4686, ἔπου ᾿Ισηϊεα 41} [τ ἐμεῖν ὉΠ αυϊοῦς 
τορσοῦμοῦ πα πα αὖ οπα Δ ποῦπου ἴῃ ὑῃ6 δοοοῦΐτε- 
μηεηΐ οὗ βρεδῦ ἃηᾶ βῃϊ61 4. Τἤθη ἀρ βρᾶκε Τυποδὺβ 
δηα οὐἱθδα δἱουά ἔγτουῃη θθηδαΐῃ ἢἰβ οαβαιθ, βαγίπρ: 
“Βῖγ5, ὑνῃν 50 ἀεβίτοὰβ οὗ θαΐ!]6 ἢ Ηον οομα γοὶ 50 
πη πα οΟποθυηΐησ' ΟἾΠΘΙ τ 5. 465" δῃᾶ ψῃοτε- 
ἴογθ ὕμπεθα πακοα ὑγδᾶρομβ ἴῃ γοῦν ΠπαηᾶθΡ ΤΉΘβ6 
ἀδυρηΐοιβ οὗ 1 ,δυοίρριβ νγαῦα ΡΠ ρη θα ἴο τι5, ἴο τ5 
Ἰοηρ᾽ ΕΥ6 γοῖι οᾶπλα ; νψγὰ πᾶνε 5 οαΐῃ ἴο 1, Βαΐ 85 
ἴον. γοῖι, γοὰ πάνθ ργαναι θα ὁ ΠΪπΠῚ ΠΠΘΘΘΙΏΪΥ ΤΌΣ 
οὗοΥ πη 6 5 γὶν 85 υγιδη οαὐῦ]α ἀπ πλὰ]65 ἃπα ψνηδὲ 
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ΤῊΗΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ἄνδρα παρετρέψασθε, γάμον δ᾽ ἐκκλέπτετε ᾿ δώροις. 
ἢ μὴν πολλάκις ὕμμιν ἐνώπιον ἀμφοτέροισιν 
αὐτὸς ἐγὼ τάδ᾽ ἔενπα καὶ οὐ πολύμυθος ἐών περ" 
“οὐχ οὕτω, φίλοι ἄνδρες, ἀριστήεσσιν ἔοικε 

μνηστεύειν ἀλόχους, αἷς νυμφίοι ἤδη ἑτοῖμοι. 
πολλή τοι Σπάρτη, πολλὴ δ᾽ ἑἱππήλατος Ἦλις, 
᾿Αρκαδίη τ᾽ εὔμηλος ᾿Αχαιῶν τε πτολίεθρα, 
Μεσσήνη τε καὶ ἔΑλργος ἅπασά τε Σισυφὶς ἀκτή: 
ἔνθα κόραι τοκέεσσιν ὑπὸ σφετέροισι τρέφονται 
μυρίαι οὔτε φυῆς ἐπιδευέες οὔτε νόοιο, 100 

τάων εὐμαρὲς ὕμμιν ὀπυίεμεν " ἅς κ᾽ ἐθέλητε" 
ὡς ἀγαθοῖς πολέες βούλοιντό κε πενθεροὶ εἶναι, 
ὑμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡ ἡρώεσσι, ' 
καὶ πατέρες καὶ ἄνωθεν ἅ ἅπαν πατρώιον 8 αἷμα. 
ἀλλὰ φίλοι τοῦτον μὲν ἐάσατε πρὸς τέλος ἐλθεῖν 
ἄμμι γάμον" σφῷν δ᾽ ἄλλον ἐπιφραζώμεθα πάντες." 
ἴσκον τοιάδε πολλά, τὰ δ᾽ εἰς ὑγρὸν ὥχετο κῦμα 
πνοιὴ ἔχουσ᾽ ἀνέμοιο, χάρις δ᾽ οὐ ἕσπετο μύθοις" 
σφὼ γὰρ ἀκηχήτω καὶ ἀπηνέες. ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
πείθεσθ᾽. ἄμφω δ᾽ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν. 110 

}) 

“εἰ δ᾽ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποθεῖ, αἵματι δὲ χρὴ 
νεῖκος ἀναρρήξαντας ὁμοίιον ἔχθεα λῦσαι," 
Ἴδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἐμός, κρατερὸς “Πολυδεύκης, 
χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχθομένης ὑ ὑσμίνης, 
νῶϊ δ᾽, ἐγὼ Λυγκεύς ὃ τε, διακρινώμεθ' "Ἄρην 
ὁπλοτέρω γεγαῶτε" γονεῦσι, δὲ μὴ πολὺ πένθος 
ἡμετέροισι λίπωμεν. ἅλις νέκυς ἐξ ἐνὸς οἴκου ᾿ ἱ 

1 ἐκκλέπτετε Εἰ : π|855 ἐκλέπτετε οὐ ἐκλέψατε 2 ὀπυίεμεν 
1} : π|85 ὀπυίειν ὃ. πατρώιον : ΤὴῊ85 8180 μητρώιον 4. Τὴ85 
αἶθο ἔγχεα λοῦσαι ὅ Λυγκεὺς : Τη88 8’|580 Κάστωρ 
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ΤΗΕΒΟΟΕΙΤΌΒ ΧΧΙΙ, τοι--τ77 

ποῦ ; γα θ6 βὑεαϊίηρ Ὀγ144] ἢ ἃ οἱ. Ὑ εὐ {ἰτη6 ἀπά 
ἀϑαῖῃ, αοα νοῦ, ΑἸ εῖδ 1 8) πὸ τηδῃ οὗ τϑηυ ψΟΤβ, 
Ιμᾶνα τηγϑ6 1] βροκα ἴο γοὺν ἴβοθ ἂπᾶ δα: “1 ἢ] 
Ὀεοοιηδῖῃ ρῥυΐποςθβ, φοοα ἔτθπά58, ἴο ΡῸ ἃ-νψοοϊηρ' 506 ἢ 
ἃ5 Β6 Ῥεϊγτοιμεά αἰγεαάᾶγ. ϑραγία ἰ5 νψίάθ, ἀμ 80 15 
ἘΠῚ5 ο᾽ {Π6 σου 8618 ; ψ]6 ΠΠ]κ ν 156 ὕΠ6 ΒῃΘΘΡ-ννἸΚ5 οὗ 
Ατοδᾶν δηᾶ {πε Πο]α5 οὗ Αομαβθα; Μεββεπὸ αἷβὸ δῃηὰ 
ΑΥΡῸΒ ἃ πα 4}} {Π6 βεαροδσα οἵ ϑίβυρῃιῃβδ: ὑμαυθ᾽ 5 ἤθη 
ὑπουβαηα τη θη5 ἀο ἄνν6}} ἴῃ ὑπο δὖ ὑπθ πουβεβ οἵ 
ὑπμεὶν ἔα που, υυδη τίη πούῃϊηρ 'ῃ Ὀαϑ ΤΥ ΟΥ̓ ΪῚ ράγΐβ, 
οὔ με ψ βοῇ γοὰ τηδὺ ἴαϊκα νυ ουη80 γοι νν1}}] ἴο γΟῸΣ 
νῖνε5. ΕῸΣ τηϑην ὑπουα Ὀ6 ννου]Ἱα ἔαϊη θ6 τηϑα δα ν 18 8 
ἔα Ποὺ απΐο ἃ σοοῦ τηδῃ ἃπα {τιι6, ἃπα γοὺ 81΄ 6 τ 6 
οὗ τηδυῖς διποηρ 841} ΠαιΌΘ5, γοὰ ΔπΠ4 γοῦν ἔα ΠοΥ5. ἃπα 
811 γοῦν ἔα  Πμουβ᾽ Ὀ]οοά οὗ γογε. Νίαγ ὕπθῃ, τὴν ἔπ 6 πα, 
ΒΌΠΕΥ 5 ἴο Ὀνΐηρ {15 τηδυτίαρα ἴο ἔπ] Π]τηθηῦ, πα 
νγ 611 411 ἀθνῖβα οὔπει ββϑροῖϑα] [Ὁ γοῦ." 5.0 ἢ ννγὰβ 
ΤΥ οἴζθη γτεᾶθ, θαΐ {πῸ νυ μα 5. Ὀγθαὺῃ νγὰθ ἜΥΟΥ αυνἂν 
νἢ τὸ απο {Π|6 νγεῦ βθάτ-ννανθ, δηα πὸ ἔδνοιτσ [0] οννεα 
ΡΟΠ ΤΥ ΨΟΙ8; [ὉΓ γε γ΄ μαγὰ τῆεὲπ Ὀοΐ δπᾶ 
τ] θη ὐ]655. Ὑδὺ ὄνθη αὖ {πὶ8 Ποὺ 1 ΡΥΔΥ γοῖ σὶνα 
᾿Παε4, βεοίηρ γε ὈῈ οὖν Κίῃ Ὀγ ὑπὸ ἔτ οι. 

(1) λὲ δεσίιπῖης ὁ (αδίον᾽ 5 τορίῳ 15 ἰοδ) 

Φοςς Βαΐ πα 1 γοὺυγ ποαῦὺ ψοῦυἹὰ ἢᾶνε νὰν, 1 
κιπαάγϑα βὑγῖἕα τησϑὺ πϑοάβ Ὀσϑαὶς ἔου [ἢ πᾶ μαῖα τηᾶκο 
8 6 πᾷ ἴῃ Ὀ]οοά, ἔῃ 5}}4}} [4845 ἀπα τὴν ἀουρηΐγν ΡοΪγ- 
ἀδιιο65 βἰαπα δϑ146 ἔγοην ἔπ Δ Πουγὸδα ἔσαν, πα ἰεὖ σοι 
Δ Πα τ6, ἔγποδαβ, [μπᾶ τὸ ὑπ 6 γουηροῦ θη, ἤρηΐ ὑἢ15 
τηδύξου οαὐ. 80. 5Π4}} νγα ἰΙδᾶνα οὐὐν ἔαϊῃηενβ ὑῃ8 1685 
ΒΟΥΤΌΥ, 56 6 π 0η6 5 ἘποῸΡἢ ἀοδά οὗ οπα Ππουβεῃο]ά, 

““ΠῊὴ6 βεδοδγα οὗ Ιβυρμαθβ᾽" : ὑμ6 αἰδύσϊοῦ οὗ ΟοΥϊηίῃ. 
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ΤΗΕ Βύσους ΡΟΕῚΤΒ 

εἷς: ἀτὰρ ὥχλοι πάντας ᾿ ἐὐφρανέουσιν ἑταίρους 
νυμφίοι. ἀντὶ νεκρῶν, ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας 
τάσδ᾽ ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν." 
εἶπε, τὰ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλε θεὸς μεταμώνια θήσειν. 

τὼ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν. ἀπ᾽ ὦμων τεύχε᾽ ἔθεντο, 
ὦ γενεῇ προφέρεσκον' ὃ ὃ δ᾽ ἐς μέσον ἤλυθε Λυγκεύς, 
σείων καρτερὸν ἔ ἔγχος ὑπ᾽ ἀσπίδος ἃ ἄντυγα πρώτην" 
ὡς δ᾽ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀ ἀκμὰς 
Κάστωρ' ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔθειραι. 
ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον 3 εἶχον 
ἀλλήλων, εἴ πού τί χροὸς γυμνωθὲν ἴδοιεν. 
ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασθαι, 

δοῦρ᾽ ἐάγη, σακέεσσιν ἔνι δεινοῖσι παγέντα. 
τὼ δ᾽ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὗτις 
τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι: μάχης. δ᾽ οὐ γίνετ᾽ ἐρωή. 
πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφά- 

λείαν 
Κάστωρ, πολλὰ δ᾽ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄ ὄμμασι Λυγκεὺς 
τοῖο σάκος, φοίνικα δ᾽ ὅσον λόφον ἵ ἵκετ᾽ ἀκωκή. 
τοῦ μὲν ἄκρην ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα 
φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ 
σκαιῷ: ὃ δὲ πληγεὶς ξίφος ἔκβαλεν, αἶψα δὲ 

φεύγειν 
ὡρμήθη ποτὶ σῆμα πατρός, τόθι καρτερὸς "Ἴδας 
κεκλιμένος θηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν. 
ἀλλὰ μεταΐξας πλατὺ φάσγανον ὧσε διαπρὸ 
Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ: ἔγκατα δ᾽ εἴσω 
χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν' ὃ ὃ δ᾽ ἐς στόμα κεῖτο νενευκὼς 
Δυγκεύς, κὰδ δ᾽ ἄρα οἱ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν 

ὕπνος. 

1 χη88 αἷἶβο πάντες 2 πόνον; ΤῊ58 8,150 πόθον 8 στόμα: 
ΤῊ38 αἷδο χθόνα 
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 ΥΑΟς δ ἘΧΡΈΣΕ  ΎΡΟ ΘΡ ΎΤ, 

ΤΗΝΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΙΠ!, τγὅ--204 

δηα {πὸ ὕνο ἐπα ὃς Ἰ6 Ὁ 5841] ο]δα 4}1 πεῖν ἔθη 45 85 
ὈγΙἀεστοοιηβ ἰπϑιθδα οἵ πλθη 5]αΐη, δπα ὑπεὶν νεααϊηρ- 
Β0ηρ 58Π8}} "6 οὗ ἔπεβα τηδίάθηβ. πᾶ ἴῃ βθοῃ βου, 
ΘΕ, ἃ στεαῦ 5.016 15 Ππ|κ6 ἴο ἐπα ἴῃ Ραΐ {016 1ο55.᾽ 

50. Π6 80Ρ8Κε δηᾷᾶ, ἰὉ βεειηβ, αοα νγὰβ ποῦ ἴο τηᾶῖα 
ἢ15 βρθακίηρ ναΐῃ. ΕῸΣ π6 ὕνο ὑμαῦ ψεῦα {π6 
ΕἸάον αἰὰ οἱ {πεῖν ΔΙΙΏΟΌΣ πα ἰαϊα Ὁ ἀροῖ {Π6 
στουῃπᾶ ; Ρυὺ Τὺγποθυβ, ἢ6 βἰερρεα ἔου ἢ ψῖἢ δ 
βίουαξ Ιδαῆοθ δ-αυΐνε Βαιὰ Ὀεποαὺΐῃ πα ἰαῦσοὺ 5 
Υἶμα, δηα (ὐἰαϑῖου, 6 Ἰενϑ!]εα ὑπ ροϊηΐ οὗ ἢῖβ. 5ρθδὺ 
ΘΥ πη ἴῃ πε βδγὴ8 ΤΩΔΠΠΘΙ 85 ΓΥΠΟΘαΒ, ὕΠ6 Ρ]Πη68 
ποδάϊηρ ἴΠ6 ψ 8116 ὉΡΟΠ εἰ 615 οτοϑῦ. ΕἸγβὺ τηδᾶθ 
ΠΟΥ ΡἷδῪ ψῦ ὑμς Εἰ] ηρ οὗ {ῃ6 ἰαποθ, 1ξ ΠΔΡΙῪ 
ΠΟΥ τηϊρηῦ ΒΡῪ ἃ πακβρᾶα βροῦ; μαῦ ΟΥ ΘΥῈσ οπα οἵ 
ὉΠϑῖ ψγ85 νου δα {Π6 ἰαποθ-οϊπῦ βἴθοῖκ ἔαϑῦ ἴῃ ὑΠ6 
ὑγυβογ ὈΌΟΚΙΟΥ ἅμα νγὰβ Κπαρρεα ἴῃ ὑναῖηῃ. ΤΠθη 
ἄταν ἔΠ6Ὺ ϑυοσα ἴο τᾶ κα ἢάᾶνος οὗ δδοῇ οὐπεὺ ; [ὉΣ 
ὑΠ6γῈ νγὰ8 ΠῸ βϑυγοδαβα οἵ Ὀαϊ]6. Μϑηγν ἃ της αἰα 
Οδβίου ρυῖοῖς ὑπ6 Ὀτοδα “θυΟΚΙΟΥ ΟΥ Ποιβε- αϊγοα 
ΘΑΒαῸΘ; ΤΥ ἃ {ἰὴ α14 {πΠ6 αὐυἱοκ-ογεα Τα ι8 
οοηα δὖὺ ὑΠ6 οὐμου᾿ β ἵδυρε οὐ σγᾶζθ νυνὶ τη {Π6 ὈΪαα θα ἢὨϊ5 
βοδυ]οῖ οὐδ. Βαΐῦ βοοῃ, ἔγποθαβ τὰ κὶπ αὖ Πἰ5. Ἰοῖς 
Κηθ6, (δῖον Ὀ8οῖκ νὶῃ ἷ5 [ον ἔοοῦ ἂπᾶ μα οἱ ἢΪ5 
ἤΠηρΡΘΙΒ, 50 ὑπαῦ 5. [Δ] ο οι ἀτορρεα ἴο ἴπῸ οτουπᾶ 
Πα δα ψεηῦΐ βουϊγίηρ ἴονγαγαβ 5 ἔα ΠΥ 5 σγᾶνθ, 
ΠΟΙ δἴουϊ [1485 ἰᾶὰν ναϊοῃίησ ὑπΠ6 Κίπαγεα ἔταν. 
Ηονθεὶδ ὑπΠ6 βοὴ οἵ ΓΤ παδγεῖ5 νὰ5 δῦευ Ὠΐτη ἴῃ ἃ ὑσῖσοα 
Δα ἀγᾶνα ἢἷβ σοοᾶ βνογα οἴθαῃ ἐπγουρ ἤδηϊς δηά ' 
ΠΔΥΘ6], 580 ὑμαὺῦ {π6 θοννεὶβ γεσα ρυθϑθηῦ βοαϊςογθα 
οὗ ὕπΠ6 Ῥγαββ, ἃπά Τγποθὺβ θονγεα Ὠϊτηβοὶ δηᾶ 6]} 
ὌΡΟΠ Πιἰβ5 ἴδοθβ, δπᾶ ἰο! ὑποῖα βρεὰ ἄόονπ ροη Πΐ5 
ΘΥθ 145 ργοϊουπα εβὺ 516 6ρ. 
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ΤΗΝ ΒΌΘΟΟΙΜΟ ΡΟΕΙ͂Β 

οὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἑστίῃ εἶδε πατρῴῃ 
7 ἥ , ΄ 2 ΄ : παίδων Λαοκόωσα φίλον γάμον ἐκτελέσαντα. 

ἢ γὰρ ὅγε στήλην ᾿Αφαρηίου ἐξανέχουσαν 
τύμβου ἀναρπάξας" ταχέως Μεσσήνιος Ἴδας 
μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα'" 

ἀλλὰ Ζεὺς ἐπάμυνε, χερῶν δέ οἱ ἔκβαλε τυκτὴν Φ10 
͵7 δ Ν ΄ ὔ βὰς να 

μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ. 
οὕτω 'Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ" 
αὐτοί τε κρατέουσι καὶ ἐκ κρατέοντος ἔφυσαν. ῤ 

7, 7 7 ᾿ὙΧΑῚ ᾽ ΄ Ὁ χαίρετε Λήδας τέκνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις 
3 Ν Ψ., ’ , ΄' , 3 Ν ἐσθλὸν ἀεὶ πέμποιτε. φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοὶ 
Τυνδαρίδαις “᾿ὔὨλένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρώεσσιν, 
Ἴλιον οἱ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ. 
ὑμῖν κῦδος ἄνακτες ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός, 
ὑμνήσας Πριάμοιο πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν 
Ἰλιάδας τε μάχας ᾿Αχιλῆά τε πύργον ἀυτῆς" 
ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν μειλίγματα Μουσέων, 
οἷ᾽ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει, 
τοῖα φέρω. γεράων δὲ θεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί." 

1 ἀναρπάξας Ἐὶ, οἵ, Ῥιπά. Ν', 10. 60: τη88 ἀναρρήξας. 33. ΤῊΒ5 
84,180 ἀοιδὴ 
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ΤΗΕΟΟΒΕΒΙΤΌΒ ΧΧΙ!, 205-223 

Βυὺ ποῖτηθυ νὰ ὑπ6 οὔπεὺ οὗ Γιδοοοῦβα᾽ 5 Ομ] ἄγῃ 
ἴο 6 5εθὴ οὗ Πΐβ τποῦμον ἃ ψεδαβα τηδη δὖ ἴῃς ἤϑδυὶῃ 
οἵ ἢἰ5 ἔα πουβ. Εὸν [ἀΔ8 οὗ Μεββεπὸ, δ ἃρ ψ τῇ ὑΠ6 
βίδηα!ηρ' βδἴοηα ἔγου [Π6 σγάνα οὗ Αρβδγειβ πα ψου]Ἱᾶ 
Βανα δυο ὃ ἀροη {μα 5βαγεν οἵ πῖβ Ὀγοίμογ, Ραΐ 
ζει νγὰβ (αδίου 5 ἀδίθβποθ, δῃα τηϑᾶβ ὑπ6 ντουρῃῦ 
τηδὺθ]α ἴο [8}]}] ἔτοτα ᾿ΐβ βμθιηυ 5 Πδηαβ; [ὉΓ Π6 
σΟὨΒατη6α τὰ ἢ ὑπ6 ἤδιηθ οὗ 15 1ϑν]η- 0 }0. 
Αἢ ! ̓υ8 πὸ Ομ] 5-Ρραν ἴο σῃῦ ὙΠ ἐπΠ6 805 οἵ 
Τγπάδτγαιι ; [Π6Ὺ ργανδὶ} ανθη 85 ἢ {παῦ θεραὺῦ ὑΠ θυ 
Ργδν δ] θ ἢ. 

Εαγε γοὶ ψγ6]}]1, γε οὨΠ]άταπ οὗ [δὰ ; ψγὰ ΡὈΥΔΥ 
γοὶ ΤΏΔΥ ΘΥΘΙ 56 Πα ΟἿΪ ΠγΙΏΠ5 ἃ φΌΟΟΪΥ ἴλτηθ. ΕῸν 
411} 5ἰηρθυβ δῖ ἀθὰνῦ απΐο ὑῃ8 βοὴβ οἵ ΤὙΎΠαδΥΘιΒ 
ἃ πα απΐο Ἠδίθη πᾶ ἀηἴο οἴμοῦ {ΠπΠ6 ΠούοοΘ5 γὙῃ0 ψγ6 ΤῈ 
Μαεπε]αϊϊβ᾽ Βα] ρίδ!]ονν5 αὖ ὑπ βδοκίηρ οὗ Ττογ. Ὑουν 
ΤΌΠΟ, Ὁ γα Ρυΐπο68, 15 ὑπ σψροὺῖ οὗὨ {Π|6 βίπρε οὗ 
ΟΠΐοβ, σοι 6 βδηρ οἵ Ῥυϊδυα β ἴον δπα οὗ {πε 
Αοἤμδθδη βῃΐρϑ, οἵ Ττογδη ἔγαγβ δηα οἵ ὑῃαῦ ἴονγευ οὗ 
86 νγᾶυ-οὙ ΑΟΠΠ]]65 ; ἃμα ΠοΥ ὁ 1 αἶδο Ὀγηρ γοὺν 
5015 56 ἢ οἴεγίηοβ οὗ ρῥγορι ἰαῦίοπ ἃ5. ὕΠ6 γυῃϑ]οαϊοιβ 
Μυβε65 4ο ριον δ ἃπᾶ τὴν Πουβθῃο]α 15 4016 ἴο αῇἴογάα. 
Αμά οἵ 4}} ἃ αοα᾿ Β ργεγοραϊίνεβ βοῃρ' 18 ἴῃς [αϊτ οϑῦ, 
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ὌΣΨΌΨΨΡ. στ  σσο, 

ΧΧΠΙ.--ΤῊ ΤΟΥΕΕΒ 

ΤῊΙΒ ροόθηι, ἀποθη ο ἐμα 1 αὐ ροοίϑ, σαπηοί δ ἀδογδοα 

ἰο ΤΠοοογίξιι5. [1 τυα5 ἀρραγοηέϊῳ δοπξ ὃψ α ἰουθν ἰο ἠδ 

πορίοοίξμὶ δοίουεά. Ὅλα απέλον ἐοἰ5 ἤοῖν ἴπ ἃ ἰδ σαδο 

μρηγθηοοα ἐγἱοπαδἠὲρ ἰοὰ ἰο ἐΐ6 διβοῖαά οΓ ἐἦδ6 οπθ, ἀπά ἰο 
ἐμε ἀφαίΐ ο΄ ἐδδ οὐδδν αὐ ἐλ παπάς οΓ᾽ αἡ εβῆσῳ 9 Τουο. 

716 αοἰπιαἱ ἀφαίί 97 α ον ἐϊγοιρῆ ἐΐα ἀοοϊαοηέαϊ γαίης 

97 α 5ίαίιιο ργοθαδίῳ σαὺυε γδ6 ἰο α Κοἰζ-ἰαἰδ τυλίοίι ἰδ ἦστε 

Ριέ ἵπίο ἰδέογανῳ δαρο. 

27] 



ΧΧΠΙ.--ΕΡΑΣΤΗΣ 

᾿Ανήρ τις πολύφιλτρος ἀπηνέος 1 ἤρατ᾽ ἐφάβω 
τὰν μορφὰν ἀγαθῶ, τὸν δὲ τρόπον οὐκέθ᾽ ὁμοίω" 
μίσει τὸν φιλέοντα καὶ οὐδὲ ὃ ὲν ἅμερον εἶχε, 
κοὐκ ἤδει τὸν Ἔρωτα, τίς ὧν 1 θεός ἁλίκα τόξα 
χερσὶ κρατεῖ, πῶς πικρὰ βέλη ποτὶ παίγνια 5 

βάλλει" 
πάντα δὲ κἀν μύθοισι καὶ ἐν προσόδοισιν ἀτειρής. 
οὐδέ τι τῶν πυρσῶν πυραμύθιον, οὐκ ἀμάρυγμα 
χείλεος, οὐκ ὄσσων λιπαρὸν σέλας, οὐ ῥοδόμαλον, 

οὐ λόγος, οὐχὶ φίλαμα τὸ κουφίξον ὃ τὸν ἔρωτα. 

οἷα δὲ θὴρ ὑλαῖος ὑποπτεύῃσι κυνάγως, 
οὕτως πάντ᾽ ἐποπώπει ἐπὶ βροτόν' ἄγρια δ᾽ 

αὐτῷ 
χείλεα καὶ κῶραι δεινὸν βλέπος εἶχον ἀνάγκας" 
τᾷ δὲ χολᾷ τὸ πρόσωπον ἀμείβετο, φεῦγε δ᾽ ἀπὸ 

χρώς 
ὁ πρὶν ταῖς ὀργαῖς περικείμενον." ἀλλὰ καὶ οὕτως 
ἣν καλός: ἐξ ὁ ὀργᾶς ᾽ ἐρεθίζετο μᾶλλον ἐραστάς. 

λοίσθιον οὐκ ἤνεικε τόσαν φλόγα τᾶς ΚΚυθερείας, 
ἀλλ᾽ ἐλθὼν ἔκλαιε ποτὶ στυγνοῖσι μελάθροις, 

1 ἂν ἘΠ: τηὅ5 ἦν 3 ποτὶ παίγνια ΕἸ, ὑΠ6 8αθύι8 ἑοσι8 οὗ 
Ἡοτν. Οἱ 1. 33. 12, οἵ. πρὸς ἡδονὴν δᾶ 'Μοβοῇ. 1. 11] : Βύθρῃ. 
ποτικάρδια, ΑὮΓ. ἡ καὶ Δία (566 Ο᾽ Κα. 1919, Ρ. 5) : 1η88 ποτὶ 
παιδία 8. κουφίξον ἘἸ : 55 -ζον, -ζειν, -ζοι, ὮΝ 4 ἐποπώπει 
ἐπὶ Εἰ : οὗ, Ἵ, 7: τη88 ἐποίει ποτὶ τὸν ὅ βλέπος ε. ἀνάγκας 
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Ἂς ΤΟ 

Ἂν ΒΨ ὙΕΕ Υ ΨῸ 

ΧΧΙΙΠ.--ΤῊΒ ΤΓΟΝΕΒ 

ΤΗΕΒΕ νγὰβθ ΟἿΟΘ ἃ Πραγί ϑίοκ συγαΐῃ δα 84 οὐπ6] 
ἔεσθ, ἴῃς ἴαοε οὗ ὑπ ἔεσε σοοάϊν θα Πἰ8Β νγᾶγβ ποὺ 
{πκῸ ἴο ὃ; ἔου. Βα παϊθα Πίτη ὑμαῦ ἰονεα Πΐτη, δηᾶ πα 
ἔου Πίστη πανεῦ 8 ψ ηἰϊὺ οἵ Κἰπάηθβθ, δπα 85 [Ὁ Ιονα, 
ψνμαὖ τϑηπεῦ οἵ ἀοα Πα ταϊρηῦ θ6 οὐ ψναῦ τηϑηηοῦ οὗ 
θονν δη6 ΔΙΥΟΥ5 ΟΔΥΤΎ, ΟΥἹὈ ΠΟΥ ΚΘΟαπ δηα Ὀἰΐίαν εσα 
1Π6 5μαῖιβ. 6 βῃοῦ ἴου ἷβ ἀδ]θοϊαϊίοη, ὑπ 686 ἐπὶπρθ 
υγὶβὺ Π6 ποὺ δὖ 41}, θαὺ Ὀοΐῃ ἴῃ Πῖ5 ἰ1κ ἀπα σοηνουϑα- 
ὑΐοπ Κῆονν ΠΟ γἱϑϊάϊησ. Απᾶ ἢ6 σᾶνθ πὸ οομηξοχΐ, 
ἀρσαϊηϑῦ ἔΠο56 Ὀυτηϊηρ ἤγ68, ποῦ ἃ ὑνν δῦ οἵ ἢΐβ Πρ, ποῦ 
ἃ βΆ5ῃ οἵ Πῖ5 Ἔγϑ, ποὺ ἴπμ6 οἷν οἵ ἃ Πρ τότ {π6 μεᾶρε- 
τον, ποὺ ἃ ψοτά, ποὺ ἃ Κἴβ5, ἴο ᾿ἰσῃύθη πε Ἰοδᾶ οἔἀε- 
βῖσθ. Βυὺ πα δβγεᾶ Ἔν ΕΥῪ τῆϑ θυ θη 85 ἃ θϑδβῦ οἵ {Πς Π6]α 
ὑπαῦ βυβρεθοῖβ ἴπΠ6 Πυπῖου, πα ἢϊ5 1ἰρ5 σγεσα Πμαγὰ δηᾶ 
ΟΥἼ6] δηα Πϊ5 Ἔεγεβ Ἰοοϊκεα {πΠῸ ἀτοδα Ἰοοῖκ οὗ ἔαΐθ. [Ιἡ- 
ἀεεά Πὶθ ΔΡΥΥ ΠυπΊΟυΙ τη8α6 οἤδηρα οἵ Ηἰβ ἕαδε, δπᾶ 
ὉΠ6 σοοϊουν οὗ Πἰβ οἤθεκβ ἢδθα υγαὺ θθοδιβα ἢ6 νγὰβ ἃ 
ΡΥ͵ΘΥ͂ ἴο τα Ὁ] ̓ τηαρτπἴησβ. Βαῦ αν θη 50 ἢ6 νγἃ8 ἴαἱτν 
ἴο νίαν ; 8 σσυδῖῃ βευνεα οἱυ ἴο ῥυΐοῖς δ ἸΙονεῦ [ἢ 6 
ΤΏΟΓΘ. 

Αὐ Ἰαβὺ π᾿ Ροὺῦ πηῆϑῃ ψου]α θΘὰΥ ΠΟ ΠΊΟΥῈ 50 ἤδιοα 
ἃ ἤατης οὗ ὑῃς Ογύμογθδη, θα νγεπΐ πα ψερὺ θεΐοτα 

Μεοίποκο: π85 βλέπον ε. ἀνάγκαν 6 ὁ πρὶν ΑὮΓΘΩΗΒ : ΠΊΒ5 
ὕβριν ταῖς ὀργαῖς Εὦ : Τη88 τᾶς ὀργᾶ5 περικείμενον ΔὟ δΚ6- 
Ηρα : τηὴ8δβ ποτικείμενος 7 ἣν ἩδΙ ΒΒ: ΠΊ58 ἧ ἐξ ὀργᾶς 
ϑύθρΡ ι. : Τη85 δ᾽ ἐξόρπασ᾽ ὃ φλόγα τὰς ἘΠΑΙΙῸ ; τη885 φαότατος 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 
᾿ς ψ»» ον 

[ 3 καὶ κύσε τὰν φλιάν, οὕτω δ᾽ ἀντέλλετο φωνᾷ"" 
““ἄγριε παῖ καὶ στυγνέ, κακᾶς ἀνάθρεμμα 

λεαίνας, 20 
λάϊνε ποῖ καὶ ἔρωτος ἀνάξιε, δῶρά τοι ἦλθον 

- 7 Ν 

λοίσθια ταῦτα φέρων, τὸν ἐμὸν βρόχον" οὐκέτι 
γάρ σε 

κῶρε θέλω λυπεῖν ποθορώμενος,Σ ἀλλὰ βαδίξζω, 
ο ῇ 

ἔνθα τύ μευ κατέκρινας, ὅπῃ λόγος ἦμεν ἀταρπὸν 
- “ Ν 

ξυνὰν ὃ τοῖσιν ἐρῶσι, τὸ φάρμακον ἔνθα τὸ λάθους." 
ἀλλὰ καὶ ἢν ὅλον αὐτὸ λαβὼν ποτὶ χεῖλος 

ἀμέλξω, 
δ᾽ «Ψ ' Ν .ἷἑΝ 40 δ 

οὐδ᾽ οὕτως σβέσσω τὸν ἐμὸν πόθον. 
Ψ Ν 77 ἄρτι δὲ χαίρειν 

Ὁ -" θ ν» 5 4, 6 ὃ Ν 7 

τοῖσι τεοῖς προθύροις ἐπιτέλλομαι.5 οἶδα τὸ μέλ- 
λον" 

᾿ Ν Μ᾿ , 5 Ν ς ΄ 3 Ἃ καὶ τὸ ῥόδον καλόν ἐστι, καὶ ὁ χρόνος αὐτὸ 
7 μαραίνει: 

Ν Ἀν , 2 2 5» Ν ᾿Ὶ “Ὁ καὶ τὸ ἴον καλόν ἐστιν ἐν εἴαρι, καὶ ταχὺ γηρᾷ" 
᾽ὔ ΄ - Α 7 - 

λευκὸν τὸ κρίνον ἐστί, μαραίνεται ἁνίκ' ἀπανθεῖ"ϊ 
ΡΨ “ ὧ δὲ χιὼν λευκά, κατατάκεται ἁνίκ᾽ ἐπιπνεῖ" 

΄ Ν 

καὶ κάλλος καλόν ἐστε τὸ παιδικόν, ἀλλ᾽ ὀλίγον 
ζῇ. 

ω Ν ᾿ ἴω ς 7 Ν Ἁ Ψ ἥξει καιρὸς ἐκεῖνος, ὁπανίκα καὶ τὺ φιλάσεις, 
ἁνίκα τὰν κραδίαν ὀπτεύμενος ἁλμυρὰ κλαύσεις. 

-“" “ ,ὔ 

ἀλλὰ τὺ παῖ καὶ τοῦτο πανύστατον ἁδύ τι ῥέξον' 
ὁππόταν ἐξελθὼν ἠρτημένον ἐν προθύροισι 

“ - Ν 

τοῖσι τεοῖσιν ἴδης τὸν τλάμονα, μή με παρέλθῃς, 
στᾶθι δὲ καὶ βραχὺ κλαῦσον, ἐπισπείσας δὲ τὸ 

δάκρυ 

1 ἀντέλλετο φωνᾷ ἘῚ : τη85 ἀντέλοντο φωναὶ 2. ποθορώμενος 
ἘΣ : τη85 ποχολώμενοΞξί( ΘΟΟΥΤ. ἤο ρ) ὅ ἀταρπὸν ξυνὰν ΤΟΙΡ : Τη88 
ἀταρπὼν ξυνὸν 4 λάθους Ἐἰ : Τη88 λᾶθος ὅ πόθον Μυ5: 
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ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΌΒ ΧΧΠΙ, το--29 

ὑπδαῦ 50} ] 6 Ποιδα, ἀπα [κἰββεα ὑπῈ ἀοογροβῦ οἵ ἰδ, δπᾶ 

πε ἀρ Πῖ5 νοΐοβ βαγίηρ “ Ὁ οὐαὶ, Ο β] 6 οΠ1]4, - 

ὑμαῦ υγαϑῦ πυγβοα οὗ δῃ δν]] 5}}6:-Ἰοη ; Ο Ὀογ οὗ βἴοπϑ 

νγΟἢ τὺ 41} ἀπννουζην ἴο θὲ Ἰονβᾶ : ἰἴο ! ἤϑῖε δ 1 

οοῖηθ ἢ {Π6 ᾿αϑὺ οἵ τὴν οἱ β, θνθὴ ὑΠ|5 τὴν Πα] ὕου. 

Νο ἸΟΠΡῸΥ Ψ|}} 1 νεχ γοὺ νυ ἰδ ὑπ6 βἰρηὺῦ οἵ της ; θυΐ 

ἤδύα ρῸ 1 ψβῖῦπον γοὰὺ πᾶνε οοπαδηηπεα τη6, ΠΟΤΕ 
παν 580 ἴπ6 ραΐῃ 1165. 411} Ἰονϑὺβ τητιδὺ ἔγανβὶ, γῇ 

ἰ5 ὑΠ6 συνεεῦ ρῃγϑίο οὗ οὐ]νίοθ. Ὑ εὐ ἰἔϑο θῈ 1 ἴἀκε 

8Δηα αὐηῖκ ὑΠαὺ ρῃγϑίο Ρ, θυ υῪ αἸΌΡ, γεὺ 58Π4}} 1 ποῖ 

4αθηοἢ Πα ἔθνει οἵ τὴν ἀ6β1γ. 

Απμα ἴο ! πον 1 δα {18 ΠΥ ἄοοῦ ἔδγαννε!] ΟΥΎ δνϑὺ 

Ι σο. 1 Κηον ψηδὺ 15 ἴο θ6. πὸ τόβ8ε 15 ἔδὶν 

δα Τίμα ὙΠ οΥβ ἰδ, ὑΠ6 νἱοϊαὺ 15 ἴδ] ἴῃ 6 γεδγ 5 

Βρυίηρ πὰ Ὁ αὐἱοκὶγ σγοναίῃ οἱα ; ὑπ Π|γ ἰ5 

ννἱΐε,- --ἰῦ δλαε5. θη ἰΐ5 ἢονγαυϊηρβ ἀοπὸ; δηᾶ 

ψἶτς ἴῃς 5πον,--ἰῦ ταο]ῦθ 8411 αυνὰν ψῃ θη ἔπε νυἱπᾶ 

ὈΙοΟν5 ὑγᾶστη : 8πα δὐθῃ 80, ὑπ6 Ῥθδυΐνγ οὗ ἃ ομη]ᾶ 
5. θοδα Ὁ] ᾿παεεα, Ὀαυΐ 1Ὁ ᾿νε ποὺ ἔου Ιοῆρ. Τῆς 
ἀδΔΥ ν1}1] οουηθ θη γοὰ 51|8}} Ἰονα {36 τηβθ, ψῇεῃ 

γοῦν Ποαγὺ 5881} θαση 6 τηΐπθ, δ πα γοῦν ογε8 ΕῈΡ 

θυ πΐβἢ ὕθαῦβ. 850. 1 ῬΥδῪ γοιῦ, ΟΠ], ἀο τὰς {πϊθ ομ 6 

Ἰαϑῦ οουγίεϑυ : ΒΘ γοῖῦ 5}18}} οοπηθ πα ἢπα ἃ ῬΟΟΥ 

τηϑὴ Πδηρίηρ αὖ γΟῸ ἀΟΟΥ, Ρ885 Πίτη ποῦ Ὀγ; θεΐ 
βδυ γοῖ ἢγβδ ἀπ σεαρ ἀυνῃ1]6 ἔου ἃ ᾿ἰθαὐΐομ ροη- 

Τη55 χόλον ὁ ἐπιτέλλομαι ἘΘΙΒΙΚΘ : Τη88 -βάλλομαι Ἴ ἁνίκ᾽ 
ἀπανθεῖ Εἰ : τη85 ἅν. πίπτῃ (566 Οἢ 1. 32) 8 κατατάκεται ΥΝῚΪ: 
[55 καὶ τ. ἐπιπνεῖ Ἐ;, Ἰτηρ ΒΟ] ; 5606 Οἱ, ὦ, 1918, Ρ. 6: τὴββ 
παχθῇ 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΠΙΙΟ ΡΟΕΙ͂5. 

λῦσον τᾶς σχοίνω με καὶ ἀμφίθες ἐκ ῥεθέων σῶν 
εἵματα καὶ κρύψον με, τὸ δ᾽ αὖ πύματόν με 

φίλασον' 
“ ,ὔ , Δ-ε 

κἂν νεκρῷ χαρίσαι τὰ σὰ χείλεα. μή με φοβαθῇς" 
7ὕ ’ ,ὔ 

οὐ δύναμαι σίνειν ̓  σε' διαλλάξεις με φιλάσας. 
χῶμα δέ μοι κοίλου τι,5 τὸ μευ κρύψει τὸν ἔρωτα, 

, γνἵ, "ὃ ἀκ τοφ τύχα ἃ ΤῊ Ν »8 
χὠτ᾽ ἀπίῃς, τόδε μοι τρὶς ἐπάϊσον" “ὦ φίλε κεῖσο. 
Ἃ Ν ͵ὔ “ ζ Ν 7 » » 

ἣν δὲ θέλῃς, καὶ τοῦτο" “καλὸς δέ μοι ὥὦλεθ 
ἑταῖρος. 

7 Ν ἤ ψ Ν -" 7 γράψον καὶ τόδε γράμμα, τὸ σοῖς τοίχοισι 
χαράσσω" " 

ς “- ΝΜ " ς , , ΄ τοῦτον ἔρως ἔκτεινεν. ὁδουπόρε, μὴ παροδεύσῃς, 
3 Χ Χ ἤ ζ » ᾿ 53 ς -" 3.5) 
ἀλλὰ στὰς τόδε λέξον: ἀπηνέα εἶχεν ἑταῖρον. 

ΦΦΥ 3 Ἁ ς 2 7 ϑγνυ νι Ζ 

ὧδ᾽ εἰπὼν λίθον εἷλεν, ἐρεισάμενος δ᾽ ἐπὶ τούχῳ 
Ψ 7 59. ἡ Ν 7 «“ Ε] βὰν 

ἄχρι μέσων οὐδῶν φοβερὸν λίθον ἅπτετ᾽ ἀπ 
αὐτῶν ὅ 

τὰν λεπτὰν σχοινῖδα, βρόχον δ᾽ ἐνέβαλλε ὃ τρα- 
7 

ΧΊλΦ; 
Ν. “ 2ϑ».,» ,] 3 Ἁ ΤΣ 50 » ͵ 

τὰν ἕδραν δ᾽ ἐκύλισεν ἀπαὶ ποδός, ἠδ᾽ ἐκρεμάσθη 
νεκρός. 

3 - 

ὃ δ᾽ αὖτ᾽ ὦϊξε θύρας καὶ τὸν νεκρὸν εἶδεν 
᾽ “ 3 50.3ἅϑ.4ΛΧΆ 3 “ 350.» » - αὐλᾶς ἐξ ἰδίας ἠρτημένον, οὐδ᾽ ἐλυγίχθη 

"Ὁ ᾿ Ε τὰν ψυχάν' οὐ κλαῦσε νέον φόνον, οὐδ᾽ ἴ ἐπὶ νεκρῷ 
“ β εν ἘΠ 2 ,ὔ Ὁ δ᾽ 2 0 8 
εἵματα πάντ᾽ ἐμίαινεν ἐφαβικά, βαῖνε δ᾽ ἐς ἀἄθλα 
γυμναστῶν, καὶ ἕκηλα 9 φίλων ἐπεμαίετο λουτρῶν. 
καὶ ποτὶ τὸν θεὸν ἦλθε, τὸν ὕβρισε" λαΐνεος 12 δὲ 

1 σίνειν ΔΏΓΘΗΒ : Τη55 εἴν 2. μοι (Μα5.) κοίλου τι Εἰ : Τη55 
μευ κοῖλον τι ΟΥ τὸ 8. χὥτ᾽ Ἐὶ : Τη55 κἂν ΟΟΥΥ. ἴτοπὶ χὠμ᾽ 
ἄπθ ἴο οοπἔαδίοη ἢ 1. 44 κεῖσο ἘΠ: τὴη585 κεῖσαι “4 χαράσσω 
11: πη85 χαράξω ὅ ἅπτετ᾽ Μὰ : Π185 ὅπότ᾽ αὐτῶν Μυϑ: 
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ΤΗΒΟΟΒΙΤῸΒ ΧΧΙΠ, 420-59 

Ηΐτη, δᾶ ὑπθη Ἰοοβίπρ Ὠΐτη ἔγοτη ὑπε τΌρε, ρμὰυΐ 
δου Πΐμπη βοὴ οονουίηρσ ΤΌΤ γΟῸΣ οὐ ΒΠΟΌ] ΘΒ; 
δηα σίνε Ὠΐτη ὁπ6 ἰαβὺ Κιββ, ΤῸ γοῦτ ΠἰΡ5 ψ1}}} θ6 νγὲ]- 
σοί δνεῃ ἰο ἴπε ἀραᾶ. Απᾶ πονοὺ ἴδα τὴ; 1 

οαπποῦ 40 ἔπδ66 ΔΩΥ μὴ βοῃίθῦ; ὕπου 5.410 ᾿κῖ88 δῃᾶ 
ὕπεῖα δὴ εμᾶ. Τῆθη ΡῬγὰΥ ἴπ 66 τᾶκα ἃ ΠΟΙ6 ἴῃ Βουὴθ 
δαγίῃν Ὀδηὶς ἔον ἴο Βῖ46 41} τὴν ἴονε οὗ {πθ6 ; δῃὰ δῖα 
ὕπο ἔσσῃ ὑΠ66 ἴο ρὸ ὑῃγ ψγΥ8, ΟὟ ΟΥ̓ΕΙ τὴ6 ἴῃγθα 
εἰτηθ5 " Βιδϑῦ, τὴν ἔγίαπα, δἀηᾶ ἰδ 1 βθεῖὰ {Π66 ρσοοά 
ΟὟ αἷδο “ΜΥ ἔδυ οοιηρδπίοη β ἀεδα. πᾶ ἔουν 
ΘΡ ζρἢ να ὑῃ6 ψοτὰβ 1 ἤθυα ᾿πβουϊθα ἀροι ὑΠῪ 
γγ8]]} : 

Ηδονο᾿ 5 ομϑ ἐἠαΐ ἀϊοα 9 ἰουθ; φορά τυαμ [αΥῸΥ, 
δίέαν ἐδθε ἀπά δαῳ : ἠϊδ τῦᾶϑ ἃ ογμοὶ {Ἔγ6.᾽" 

ΤῊΐβ5 5αἰα, ῃἢ6 ἴοοῖκ ἃ βἴοπθε δηᾷ βεὺῦ ἴδ ὑρ, ἐδαὺ 
ἀνε] βἴοπθ, δραϊηϑὺ ἴΠ6 νν8}} ἴῃ {π6 πα βὺ οἵ {Π6 
ἄοοννγαν ; ὕμπεῃ ἰδ ὑμαῦ 5] θ πάν βἰσπο απο πε ᾿ 
Ρουοἢ ἀρονα, ραῦ ἴΠ6 ποοβα δρουῦ μιὶβ πθοκ, τοἹ]δὰ 
ἐμαὺ ἑοοϊϊπηρ ἔτοτα θεπθαύῃ 5 ἔδβεϊ, ἀπα ἰοΐἱ ἢ πυηρ 
ἃ ΟΟΥ̓́ΡΒ6. 

Θοοη ὑμαὺ οὔμοσ, 6 ορεπεά {ῃη6 ἄρον ἂπᾶ δϑρίθα 
1η6 ἀεδά μαηρίηρς ἴο ἢἰβ οὐῖῶὴ ἀοουνγᾶν; ἃπα ἢΪ5 
βἰαθοΥ Ποατῦ νὰ ποῦ Ὀεπᾶάθα. Τὴ6 πον-0η6 
τηυγάσι τηονοα Πίστη ποὺ υηἴο 6818, ΠΟΙ ψουα ἢ6 Ὀ6 
ἀοα!ηρ 411 Ηἰθ νουηρ Δ 6᾽5 ρσαιτηθηΐβ ψἹἢ ἃ ἀθδα 
σοΥΡρϑθ; Ὀαῦ νγειῦ 5 νγᾶγ5 ἴο ὕῃ8 ψυυθβϑυ!ηρ- ουΐβ ἀπά 
Ὀεΐοοκ Πἰγηβοῖῦ Ἰισῃῦ οὗ πεατὺ ἴο ἢἷβ βεϊονεα δίῃ. 
Απᾷ 580 οαϊὴηβ ἢ6 υπἴο ἴῃς αοα Πα Πᾶ 5]: σῃηὐθα. ΕῸΥ 

γη855 αὐτοῦ 86 ἐνέβαλλε ΟΥἹ ἔμβαλλε Μυϑ: π|85 ἔβαλλε 
Τ οὐδ᾽ Ἐ: τη88. ἀλλ᾽ 8 ἐμίαινεν Εἰ: Τη55 ἐμίανεν ἄθλα 
ΑὮΓΘΗΒ : τη85 ἄθλῳ 9. ἕκηλα ὟΝῚ] : Τ585 λε 10 λαΐνεος Εἰ : 
Τη85 λαινέας 
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ΤῊΒ ΒΌΘΟΠΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ἵστατ᾽ ἀπὸ κρηπῖδος ἐ ἐς ὕδατα" τῷ δ᾽ ἐφύπερθεν 
ἅλατο καὶ τὥγαλμα, κακὸν δ᾽ ἔκτεινεν ἔφαβον. 
νᾶμα ̓  δ᾽ ἐφοινίχθη: παιδὸς δ᾽ ἐπενάχετο φωνά' 
: χαίρετε τοὶ φιλέοντες" ὁ γὰρ μισῶν ἐφονεύθη. 
στέργετε δ᾽ οἱ μισεῦντες" ὁ γὰρ θεὸς οἷδε δικάζειν." 

2 νᾶμα ΒοΙδῖκθ : ̓η85 ἅμα 
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ΜΝ ονινωνενκοκι; να.“ Ὡμϑὰ νυ χιυν μεν: 



ΤΗΞΒΟΟΕΒΙΤῸΌΒ ΧΧΗΙῚ, δο-64 

ἔποτα βἐοοα δὴ ἱτιᾶρε οὗ Πίστη Ὡροῖ ὑπ τηδυρίῃ Ἰοοκίην 
ἴονναῦβ 6 ννγαῖεσ. Απα]ο! ὄνεη ὑπ6 σγυάνεῃ ᾿πηαρα 
ἰδαρὺ ἄονγιι ἃροη ᾿ΐτη δηα δον ὑπαὺ νυ ἱοκϑα Ἰδὰ ; δπά 
[Π6 τνναΐον ννεπῦ 8}1] τεᾶ, δπα οπ [ῃΠε νναῖϑι ἤοαϊβα ὑπ6 
γοΐοα οὗ ἃ ΟΠ] βαγίηρ ““ Βο]οϊοθ γε ὑπαῦ ἴον, ἴον ῃ6 
ὑμαῦ αἀἰα παῖε 15 5]αίῃ ; δπα ἰονα γε ὑπμαῦ μαΐβ, ἔου {Π68 
αοὰ Κπονεῖ μουν ἴο πᾶ ρα.᾿ 
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ΧΧΙΝ.- ΤῊ Π7ΤΊἸ͵Ε ΗἩΒΒΑΟΙΕΒ 

ΤῊΙΒ ἔἔρῖο ροθηι, μρίλο ἐἢ6 Ηψίας, 5 ποὲ αὐ αγίϊδέϊο τυἠοίο. 

7 ἰοἰ ἰδ 3γεὲ ἤοτυ ἐδς ἐπήαηέ Πογαοῖοα ἀλἰϊοα ἐδ ἔνο 5παΐοα 

ϑθηὲ ὃῳ ἐλε ομέγαροά Πογα ἰο ἀδυοιν ζῖηι, απ ποαΐ 97 ἐδ 

γέΐο5 τοϊίοὴ ἐΐ6 5667 7 ἰγοδίας αὐυϊδοι ἠλδ πιοί ον ΑἸ ἰοηιθηα 

ἰο ρϑγζοτηι ἐπ ογάον ἰο αὐοόγέ ἤδν τυγαϊθ. 6 ἀγὰ ἐΐδη 

ἰοἰὰ Γ᾽ ἐδε φαἀκποαίϊοη ὁ Ηδτγαοίθα, απὦ ἐδα ροθηι ὀγθαῖς 

ΟΠ αὐγιιρέΐῳ αὐῦον ἀπὸ ἀσοοιριέ 97 λὲς ἀϊοέ ἀπά οἰοίμίηρ. 

ϑμοῖ ὦ ροόθηι, ποιυευον, τυοιίά ἀοιιδέϊο55 δα ἀοοορίαδίε αἱ 

ἐμδ Αἰοχαράγίαη, οοιιγέ ἔπ ἐΐδ φαγίῳ ψόαν Γ᾽ ἐδ οἰ τοῖο 

τνα5 αῇεγιυατας Ῥίοίοηιῃ Π{{-. Εν ἐδ Ριοίθηιοα οἰαϊηιε 

ἀοδοοηέ ἤγοηι Π ογαοίε8, 
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ΧΧΙΥ.-ἩΡΑΚΛΙΣΚΟΣ 

Ἡρακλέα δεκάμηνον ἐόντα πόχ᾽ ἁ Μιδεᾶτις 
᾿Αλκμήνα καὶ νυκτὶ νεώτερον ἸἸφικλῆα 
3 ἤ 7 τυ. , , 
ἀμφοτέρους λούσασα καὶ ἐμπλήσασα γάλακτος, 

7ὔ 7 2 3 (ὃ Ν Π 7 
χαλκείαν κατέθηκεν ἐς ἀσπίδα, τὰν τερελάου 

᾿Αμφιτρύων καλὸν ὅπλον ἀπεσκύλευσε πεσόντος. 
ς , δὲ Ν ς θή (δων" ἁπτομένα δὲ γυνὰ κεφαλᾶς μυθήσατο παίδων 
“ εὕδετ᾽ ἐμὰ βρέφεα γλυκερὸν καὶ ἐγέρσεμον ὕπνον, 
ὕὃ . Ν ͵ ὃ 4] Ἰὸὃ 7 » 7 ξ 

εὕδετ᾽ ἐμὰ ψυχά, δύ ἀδελφεοί, εὔσοα τέκνα 

ὄλβιοι εὐνάζοισθε καὶ ὄλβιοι ἀῶ ἵκοισθε. ἢ 
ὡς φαμένα δίνασε σάκος μέγα" τοὺς δ᾽ ἔλαβ᾽ ὕπνος. 

ἅμος δὲ στρέφεται μεσονύκτιον ἐς δύσινἌρκτος 10 
7 ’ὔ ᾽ 3 , ἃ δ᾽ 3 ΄ ΄ 3 
Ὡρίωνα κατ αὐτὸν, ὃ ὃ ἀμφαίνει μέγαν ὦμον, 
ἴο ἈΨι.5 διῸν , ὃ ,ὕ 7 Ἥ 

τᾶμος ἂρ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος Ἡρη 

κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας 
ὦρσεν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅθι σταθμὰ κοῖλα θυραων 

οἴκου, ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος Ἡρακλῆα. 
τὼ δ᾽ ἐξειχυσθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω 
αἱμοβόρους ἐκύλιον': ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 
Ρ] ᾽ λ, ͵ β Ἁ δ᾽ ἐξ , 3} ἐρχομένοις λάμπεσκε, βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ παίδων λιχμώμενοι ἐγγύθεν ἦλθον, 20 β 

Ν Πα πὰ ες ᾿ Ζ Ὁ καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ ἐξέγροντο, Διὸς νοέοντος ἅπαντα, 
᾿Αλκμήνας φίλα τέκνα, φάος δ᾽ ἀνὰ οἶκον ἐτύχθη. 
ἤτοι ὅγ᾽ εὐθὺς ἄῦσεν, ὅπως κακὰ θηρί᾽ ἀνέγνω 

1 ἕκοισθε : Τη88 8180 ἴδοιτε 
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ΧΧΙΝ.--ΤῊἙ ΠὈΠὈΠΠΙΤΤῚΕ ἨΗΒΕΑΟΘΙΕΒ 

ΟΝΟΕ ροη ἃ {ἰπη8 γῃ6η ὑπ [0016 Ἡ Θγ8ο 165 νγὰβ ἔβη 
το ῃ5 οΪ4, ΑἸοιηδῃα οὗ Μίαά68 ἴοοῖ Βέτη πα Γρῃϊο] 65 
ὑπὰῦ ψγὰβ Πὶβ γοῦηΡο ὈΥ ἃ πἰρσῃῦ, ἀπ ἰαϊὰ ὑῃϑιη, 
γγᾶϑῃοα Ὀοΐῃ μα ϑιοκΊ θα [Ὁ]1, ἰὰ {π6 ἔπε Ὀύδζθῃ 
θαοκΚΊου ΑταρὨϊζγγοη πᾶα σοϊίζδη ἴῃ 5ρΡ01]} οἵ Ρίεσο] 8, 
ἃηα βουθηρ ΠΟΥ Πδηα ἀρορ ὑπεὶν ποδαβ βαϊα “ 5]6Ὲρ 
ΠΥ Ρᾶθ65, 5166 Ὁ ϑιυνεεῦν πὰ ᾿ἰσῃῦ; 5]66ρ, βυγβεϊῃιβαγίβ, 
Ὀγούπουβ ὑνναΐη, σοοαϊν ομη]ἄγθη. Ηδάνθη ΡΙΌΒΡΟΥ γΟῸΓ 
5] το ηρ ΠΟ ἃπα γοι δυγακθηΐηρ ἴο- το τον. 
Απαᾶ ἃ5 586 βρᾶῖίκα, 8η6 τόοκβα πε ρυβαῦ ἴαγρε {1} 
ὑπ6Ὺ 61] 8516 6}. 

Βαυΐ νῇαὺ τηα ἔπΠ6 Βθαν ϑυνίηρδ ον ἴοννατθ ΠΡ 
μἱἀηϊσηῦ ρἷδοθ ονεὺ ἀραϊπδὺ ὑπ6 υρ] 64 5Που ον 
οἵ τηϊρηΥ Οὐΐου, ὕμεπ βεηὺ ὑπ6 τἱν Ηεῖα ὕνο 
αἶγα τποηβίοιβ οἵ βϑιρεηΐβ, Ἀγ] ὴσ ἀηα Ὀγϑυ]ην’ 
ἃ Πα τὴν ἀσυγα ο01185, ἴο σὸ ὑροῃ ἴῃ6 Ὀτοδα {ῃγθ5- 
ΠοΙά οὗ ἴπ6 Ποῖον ἄοοῦναν οὗ με πουβθε, ψ ἢ 
ἰηξαπῦ πον μου] ἀθνουν ὑπ6 Ομ] Ηδγδοϊθθ. Απά 
πεῖ οὐ πε στουμα ποὺ Ὀοΐῃ απὐνί πε ὑπεὶν 
τανθηΐηρ' Ὀ6111685 πα νγαηῦ τυ! ϊηρ᾽ ἔουν γα, Ὑγἢ116 δα 
ΕΥ̓ ἤγε βῃϊηδα ἔουῃ οἵ ὑπεὶν εγεβ ἂπᾶ ἃ ρυίθνουβ 
γΈ ΠΟΙ νγὰβ 5ϑρᾳδα οὐΐ οὗ ὑπεὶνγ του. Βυΐ ΠΏ Θη 
ἢ τοηριαβ ἢΠϊοκουίηρ ΠΟΥ σγοτα οοα γΠοτα {Π6 
ΟΠ] ται ἰαγ, οἢ. ἃ βυδαάθη ΑἸουηθπα᾿ 5 Ε0{16 οη65 ({ῸΣ 
Ζεὺβ Κπονν 811} ἄνγοῖα, πα ὑπ ογα ννὰβ τηδᾶς ἃ ᾿ἰσῃῦ ἴῃ 
ἴπΠ6 πουβθ. [Ιρῇῃΐοϊθβ, 6 βὑγαϊ σνγαυ οὐἱθα ουῦ θη 
ἢδ6 δϑρίθα {π6 ον Ὀεαϑὺβ δηᾶὰ ὑπμπεὶν ρἱὑ116 85 ἴδηρθ 
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ΤΗΝ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

κοίλου ὑπὲρ σάκεος καὶ ἀναιδέας εἶδεν ὀδόντας, 
ἸἸφικλέης, οὔλαν δὲ ποσὶν διελάκτισε χλαῖναν, 
φευγέμεν ὁρμαίνων" ὃ δ᾽ ἐναντίος ἵετοὶ χερσὶν 

. Ἡρακλέης, ἄμφω δὲ βαρεῖ ἐνεδήσατο δεσμῷ, 
΄ ΄ , , ΝΕ 9 δραξάμενος φάρυγος, τόθι φ ἄρμακα λυγρὰ τέτυκται 

3 ΄ οὐλομένοις ὀφίεσσιν, ἃ καὶ θεοὶ ἐχθαίροντι. 
Ἁ ᾿] ΚΟ , ε 7 θ Ν ὃ τὼ δ᾽ αὗτε σπείραισιν ἑλισσέσθην περὶ παῖδα 

3 ᾽ὔ Ν 4 Ν “Ὁ ΥΝ ἫΝ ὀψίγονον γαλαθηνὸν ὑπὸ τροφῷ αἰὲν ἄδακρυν" 
ἂψ δὲ πάλιν διέλυον, ἐπεὶ μογέοιεν ἀκάνθας, 

 »». ἐφ 4 " « “ 

δεσμοῦ ἀναγκαίου πειρώμενοι ἔκλυσιν εὑρεῖν. 
ἾἌἊλ, 7 δ᾽ 3 Υ' Ἂ ἈΠῸ , 8 7 τ κμήνα δ᾽ ἐσάκουσε βοᾶς καὶ ἐπέγρετοῦ πράτα 

“ ἄνσταθ᾽ ᾿Αμφιτρύων' ἐμὲ γὰρ δέος ἴσχει ὀκνηρόν" 
» δὲ ἠδ - ς Ν ΄ ὃ θ 7 
ἄνστα, μηδὲ πόδεσσι τεοῖς ὑπὸ σάνδαλα θείης. 

οὐκ ἀΐεις, παίδων ὁ νεώτερος ὅσσον ἀντεῖ; 

ἢ οὐ νοέεις, ὅτι νυκτὸς ἀωρί που, οἱ δέ τε τοῖχοι 
πάντες ἀριφραδέες καθαρᾶς ἅπερ “ ἠριγενείας; 
Ψ 7 ἈΝ [φ , » ὩἘὌΌΣΥ. Ἂ 359 

ἔστι τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔστι φίλ᾽ ἀνδρῶν. 
7 -  ς 

ὡς φαθ᾽. ὃ δ᾽ ἐξ εὐνᾶς ἀλόχῳ κατέβαινε πιθήσας" 
δαιδάλεον δ᾽ ὥρμασε μετὰ ξίφος, ὅ οἱ ὕπερθεν 
κλιντῆρος κεδρίνου περὶ πασσάλῳ αἰὲν ἄωρτο. 
ἤτοι ὅγ᾽ ὠριγνᾶτο νεοκλώστου τελαμῶνος, 

7] ἘΜῊ ῇ , ΄ » κουφίζων ἑτέρᾳ κολεόν, μέγα λώτινον ἔργον. 
3 Ἂ; Ἁ ὃ 3} Ν 3 λ ῇ θ ὅλ, 
ἀμφιλ αφὴς ἄρα παστὰς ἐνεπλησθὴ πάλιν 

ὄρφνας" 
“ Ἂ, ον Ὁ ΣΠ. “ Ἁ 3 “ 

δμῶας δὴ τότ᾽ ἄῦσεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυσῶντας" 
“οἴσετε πῦρ᾽ ὅτι θᾶσσον ἀπ᾽ ἐσχαρεῶνος ἑλόντες, 
δμῶες ἐμοί: στιβαροὺς δὲ θυρᾶν ἀνεκόψατ᾽ ὃ ὀχῆας. 

1 ἥετο Μροίμεκθο: 1288 εἴχετο 2 Τ588 Σ͵80 κέκρυπται 
3 ἐπέγρετο : Τὴ88 ἃ͵ῖ80 ἐπέδραμε 4 ἅπερ Ῥυΐρρϑ: τὴη88 ἄτερ 
ὅ ἀνεκόψατ᾽ ΒΙΔΒΒ : Ι288 ἀνακ. 
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ΤΗΚΟΟΕΙΤΌΒ ΧΧΙΨΝ, 25-49 

ἀθονα ὑπὸ ἰατροὶ 8 τπι, δπα Κἰοκοα ἀὐγαὺ ὑπ 6 ψΟΟ]]6 ἢ 
οονουϊοῦ ἴῃ ἂπ ΔροΩΥ ἴο ἤεδε; μυῦ Ηδγϑοὶθβ τηδαα 
ἀραϊηϑῦ ὑμθτὴ υνἱΐ ἢ ἰδ πα πα 8, μα οσυ]ρίηρ ἔμ διὰ ννθοα 
1165 ἃ Ὀδηῃθία] Θηδ κ θ᾽ 5 [611] ροΐβδοῃ Παϊθα Ἄνθη οὗ {πς 
Οοάβ, ΠΕ] ἵβειαὰ Ὀοΐῃ ἴαϑὺ Ῥουπά ἴῃ ἃ βιτ6 Ὀοπαδρο 
Ὀγν πε ἐῃτοαῦ. Εου ἃ ψν 6 ὑπογεαὺ μα ν ὕνο νουμα 
ὑΠιϑῖν 60115 ἀθουὺ ὑπαὺ γουπρ' οἢΠ11α, ὑπαῦ Βα] σ᾽ θὰ 6 
αὖ ΠυγΒ6 ΠΟ ΠΟνΟΡ Κπαν ἴδα8; θα βοοὺ ὑπδυ 
τ ]αχϑα ὑπεὶν Καοὺβ πα Ἰοοβεα ὑμεὶν ΔΎ βρη 65 πα 
ΟὨΪΥ βσονε ἴο ἢπα δη]αυσθοιηθηῦ ἔοτὰ ουὖΐ ὑΠο868 
ἰγγ δ βΌ 1} 016 ῬΟΠά8. 
ΑἸομιθ πᾶ νγὰβ ὕπ6 ἤγϑ᾽ ἴο ἤθαν {Π6 ΟΥὟ ἃπα ἅνγακα. 

“Ατῖβθ, Ατηρ ϊζγγομ," αυοῦῃ 5Πη6; “ΤῸΣ ἃ5 ῸΥ τὴθ 
[οαηποῦ ἃυῖϑα ἴῸν ἴεαυ. ὕρ ὕμβεῃ γοι, ἃπα ἔδυ 
ποῦ δνεῃ 1}}} γοὰ ὈῈ 8πο4. Ηδθὰῦ γοὰ ποῦ μον 
πὸ 1016 ομα οὐἷθβὴὺ 8ἃπᾶ τὶς γοὰ ποὺ ὑπαὺ ἃ]] 
ἴΠ6 ομδιηθοι- νν 8115. τα Ὀυϊσηῦ ἃ8 αὖ ὑπθ6 ρυτα ἄαγ- 
Βρτίησ ΠΟΙῸΣ, ὑπουρὴ βατα ᾿(1ϊ5 π6Ὸ ἀεαα οἵ πῖρσῃὺ} 
Ττοίῃ, βοτηθιΐηρ', ἀθαν Ἰογα, 15 ἃΠγῖθ5. ν τ τι5. Αἵ 
ὑπΠ6886 μού ψογαὰβ ΠῈ ὑὉΡ πα σοῦ ἢΐτη ἄονῃ το. {πὸ 
θεά, δηα ᾿εαρὺ ον ὕπ6 ἀδιηδϑιθα Ὀγαπα ὑῃῖοἢ ανεὺ 
Πυπρ' ἴο ἃ ραρ' ἀρονθ ἢἰβ ὀβάδιη οοποῇ, δηα 50 τοδοῃθά 
ουῦ «ἴεν ἢἰβ που-ϑρὰῃ ὈδΙαγο ὄνεὴ ἃ5 νι {Π6 
οὔπου Βαμα ἢδ6 ἴοοϊκ Ὁρ ἢἰβ σγεαῦ βοδθθασγα οἵ ἰοϊαϑ- 
νψοοά. Νον νὰβ ὕπε διῆρ]α ὕονγεὺ ΠΠ|δὰ {1} ἀσαΐῃ 
οἵ ἀδυκηθβθ, δηα ὑπ τηλϑῦου οὐδ προη ἢΐβ Ὀοπά- 
βούνδηΐβ ὑπαῦ ἰὰγ Ὀγεαύ πίη Θ᾽ τ Υ 580 66 Ρ πα Ἰοπᾶ, 
βαυίηρ “αἷς, τὴ θοπαάβογυνδηὺβ! Ὀγπρ Πρ β, Ὀυηνσ 
Ἰσηΐβ ἔγοτη πα ὈγαΖΙΟΥ, ἡ ΔΠα 50 ὑδυιβὺ Πὶβ βἴουϊ 
ἀοοΥ-Ρίηβ Ὀδοκ. ΤΠθη “ἤουθε γα, αυοΐῃ {ῃὲ 
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ΤΗΕ, ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

“ἄνστατε ὃμῶες ταλασίφρονες. αὐτὸς ἀντεῖ." 60 
ἢ ῥα γυνὰ Φοίνισσα μύλαις ἔπι κοῖτον ἔχουσα. ἶ 
Δ δ᾽ 3 ΄ ΄ Ψ ὃ 7 Ρ οἱ δ᾽ αἶψα προγένοντο λύχνοις ἅμα δαιομένοισι 

δμῶες: ἐνεπλήσθη δὲ δόμος σπεύδοντος ἑκάστου. } 
δ ΡΥ Ἧς ΕΣ Θὲ. Ψ ᾿ “Ὁ 

ἤτοι ἄρ᾽ ὡς εἴδοντ᾽ ἐπιτίτθιον “Ἡρακλῆα 
θῆρε δύω χείρεσσιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖσιν ἔχοντα, 

7 5 ἃ ». γ..90.. Δ συμπλήγδην ἰάχησαν'" ὃ δ᾽ ἐς πατέρ᾽ ᾿Αμφιτρύωνα 
ε Ν ΄ }] ΄ Φι , ’ 

ἑρπετὰ δεικανάασκεν, ἐπάλλετο δ᾽ ὑψόθι χαίρων 
κουροσύνᾳ, γελάσας δὲ πάρος κατέθηκε ποδοῖιν 
πατρὸς ἑοῦ θανάτῳ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα. ᾿ 
᾿Αλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ σφέτερον βάλε κόλπον 60 

ξηρὸν ὑπαὶ δείους ἀ ἀκρὸ χλοον ᾿Ἰφεκλῆα: 
᾿Αμφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ᾽ ἀμνείαν θέτο χλαῖναν 
παῖδα, πάλιν δ᾽ ἐς λέκτρον ἰὼν ἐμνάσατο κοίτου. 

ὄρνιθες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον ὄρθρον ἄειδον, 
- Υ̓ Ι 7 Σ , 7 ΄Ζ 

Τειρεσίαν τόκα μάντιν ἀλαθέα πάντα λέγοντα 

᾿Αλαμήνα καλέσασα χρέος ' κατέλεξε νεοχμόν, 
’ ς , ὩΨ » 

καὶ νιν ὑποκρίνεσθαι, ὅπως τελέεσθαι ἔμελλεν, 
Α, ἠνώγει: “μηδ᾽ εἴ τι θεοὶ νοέοντι πονηρόν, 

7 φίλον ΄ ἡ δΝ πο ὦ 4 αἰδόμενος ἐμὲ κρύπτε' καὶ ὡς οὐκ ἔστιν ἀλύξαι 
ἀνθρώποις, ὅτι Μοῖρα κατὰ κλωστῆρος ἐπείγει. 
ἀλλ᾽ ̓  Εὐηρείδα μάλα σε φρονέοντα διδάσκω." 
τόσσ᾽ ἔλεγεν βασίλεια" ὃ ὃ δ᾽ ἀνταμείβετο τοίοις"5 
“ θάρσει ἀριστοτόκεια γύναι, Περσήϊον αἷμα, 

θάρσει: μελλόντων δὲ τὸ λώϊον ἐν φρεσὶ θέσσο., 
ναὶ γὰρ ἐμῶν γλυκὺ φέγγος ἀποιχόμενον πάλαι 

ὄσσων, 

᾿ χρέος: ῃγ55. ἃ͵80 τέρας τ ἀλλ᾽ ΑὮΥΘΩΒ: ΠΊ55 μάντι ΟΥ̓ 
μάντιν 8 χρίοις ΒΥΙρΟΒ : ΠΊ58 τοίως ΟΥ τοῖος 4 θέσσο ἘΣ, 
οἵ, Βαρρῇο 78 δηᾶὰ ΝΙοῖδβ 4... 9. ὅθά ; τη88 θέσθαι ΟΥ οτηῖῦ 
δ᾽ ἐμῶν Εἰ : τὴη88 ἐμὸν 
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ΤΗΞΕΟΟΒΙΤΌΒ ΧΧΙΝ, κο-ῇϑ 

Ρῃοεηϊοίαη νγοηδη ὑἐμαὺ Πα ΠΟΥ 5] δβερίηρ ονεὺ ἐμ6 
1], ““τοῦβε γε, βσοπρ- θαυ Ὀοπαβοινδηΐβ.; ἰῃς 
τηδϑίθι οὐἶθϑ ἡ δηα αυΐοκὶν ἔργ ἢ οατὴθ ὑποβα Βοπά- 
βουναηΐβ ὙΠ Ἰδτὴρδθ Ὀαγ προ ΕΥ̓ΘΕΤῪ ΟΠ6, 8ΠπΠα Ἰο ! 4]} 
ἐπε Βουβεὲ νγὰβ ΠΠδα [}} οἵ {ὑπεὶγ Ῥυβυῦπησ. Απά 
ψ δ η πον οϑρίθα ὑπ6 βυοκ]ηρ Ηδγδοίεθ στ {δα 
ἔννο θϑαβὺβ ἰπ ὑπ οἰυΐοι οὗ Π15 βοῦν Εὐ16 ἤπρουβ, ὑπ Ὺ 
οἰαρρεά ὑποὶν μαπᾶβ ἃπα βῃουϊεα δἱουα. Ὑποτα ἢΘ 
νγὰ8, δμονίησ πε ογτεορίησ {πίπρα ἴο ἷβ ἔα πευ 
ΑἸαρ  ΐγγοι ἀμ οἀρουίηρ' ἴῃ ἢϊ5 ργεῦςυ ΟΠ] Ἰ8ῃ οἷθα ; 
ἐπε Ἰαυρπίηρ Ἰαϊᾶ ἴῃ6 αἶγα πηοπδίθυβ Ὀεΐογθ ἢΪ5 
[αυ μον 5 δες 411 βμκοη ἴῃ {Π6 δ] υσηθεῦ οἵ ἀδαΐῃ. 
ΤΉ δε νγὰθ [ΡΠ ο1] 65. οἰ ρρθα ἀρμαβδῦ δημα ρδ]βὶ αὶ νυ ἢ 
ἔγρην ἴο ΑἸουηθπαβ Ῥοβομη, δηαὰ ἔμ οὔμοὺ μιὰ αἰὰ 
᾿ΑἸηρΗϊΐγγοθ Δ ἃρσαὶπ Ὀθηθαῖῃ {π6 Ἰδια θ᾽ 5-ννο 0] 
οογθυϊοῦ, ἀηα 50 σαῦ τη ὈΔῸΚ ἴο 64 «πα ἴοοκ ἃρ 
Ηἰβ γϑϑῦ. 

ΤῊΣ οοοΚ5 δὖ ὑπιτα οτονν ΜΕ 6. ΟΔΙΌ]]]ηρ ὑη6 Ὀγθαὶς 
οἵ ἀαν, ποῖ ἢ6 ὑπαῦ πανοὺ ἢδα, Π6 56 ον Τα γθϑίδϑ, 
νγα5 οἹ]εα οἵ ΑἸοοπα ἀηα 4}} ὑπ6 βίσαπρα ὑπίπρ' το] 
τη. Αμπᾶ 586 θαᾶδ Πΐμῃ σῖνα δῆβθυνει πον ἰδ 5Πο0]α 
ἴσῃ ουὖ, δπα 5α14 ““Ἐνεη ὑποιρὴ ὑΠ6 (οὐδ ἀδνίβε 5 
1], 1 Ρῥσὰν γοὰ 46 ἰδ ποῦ ἔγοτη τὴβ ἰπ ῥἱδυ : ἴον ποῦ 
δνθῃ ἐππι5 ΤΠΔΥ͂ Τη8 Ἔβοᾶρα νι ῇῃδαῦ {Π6 βρίπαϊ!θ οἵ Βαΐε 
ἀτῖνεϑ ὕροὴ Ὠΐη. Βαΐῦ 6πουρ, Βοη οὗ ΕἰοΥ 65 ; νϑυ]ν 
Ι το ἢ {πὸ νυ δα. Αὖὐ ὑμαῦ μ6 τηδᾶβ {π6 ἀυθαῃ ὑΠ15 
ΔΉΒΨΘΥ : “Βε οὗ ροοᾶ οἤδεοσ, Ὁ βεβᾶ οἵ Ρούβϑαβ, ἔποὰ 
τηοῦμον οὗ ποθ] εβϑὺ οββρυίηρ; θὲ οὗ σοοῦ οἤδεὺ πᾶ 
ΙΑΥ ρ ἴῃ ὑπῃγ Βοαυὺ με θεβῦ μορβ οἵ ὑπμαῦ ψῃῖοῃ 15 
ἴο οοηθ. ΕῸΣ 1 ϑνϑᾶὰῦ ἴο γοὰ ὈΥ ἴη86 ἀθὰν δυθοῖ 
Πρὰῦ ὑμαῦ 1 80 Ἰθηρ' φΌὍΌΠΕ ἔἸΌΠ. ΤΩΥ ΘΥ̓68, ΤΩΘΗΥ͂ {Π6 
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πολλαὶ ᾿Αχαιιάδων μαλακὸν περὶ γούνατι νῆμα 
χειρὶ κατατρίψουσιν ἀκρέσπερον ἀείδουσαι 
ἾΑ Ἑ 2 7, 4β δ᾽ » 5.Α: “ κμήναν ὀνομαστί, σέβας δ᾽ ἔσῃ ᾿Ἀργείαισι. 

- ἊΨ, - ὃς “ 7 τ 3 Ν " , 
τοῖος ἀνὴρ ὅδε μέλλει ἐς οὐρανὸν ἄστρα φέροντα 
3 ᾽ Χ ε,, 5 Χ Ζ Ἁ σ΄“ 80 ἀμβαίνειν τεὸς υἱός, ἀπὸ στέρνων πλατὺς ἥρως, 
κ Ἂ, ’ὔ’ἢ͵ Ζ δ δ ἢ ῳ 2 

οὗ καὶ θηρία πάντα καὶ ἀνέρες ἥσσονες ἄλλοι. 

δώδεκά οἱ τελέσαντι πεπρωμένον ἐν Διὸς οἰκεῖν 
΄ ᾿ Ν Υ̓ Ἂς ΄ Ψ 

μόχθους, θνητὰ δὲ πάντα πυρὰ Τραχίνιος ἕξει" 
Ν δ᾽ 0 Ἄ 7 “Δδ (δ᾽ 5 “- 

γαμβρὸς δ᾽ ἀθανάτων κεκλήσεται, οἱ τάδ᾽ ἐπῶρσαν 
κνώδαλα φωλεύοντα βρέφος διαδηλήσασθαι. 8ῦ 
5 ᾿᾿ Ἂᾳ “ 7 ς Ν “ Ε Ν ἀλλὰ γύναι πῦρ μέν τοι ὑπὸ σποδοῦ εὔτυκον ἔστω, 88 
κάγκανα δ᾽ ἀσπαλάθου ξύλ᾽ ἑτοιμάσατ᾽ ἢ παλι- 

οὔύρου 
ἢ βάτου ἢ ἀνέμῳ δεδονημένον αὖον ἄχερδον' 90 
καῖε δὲ τώδ᾽ ἀγρίαισιν ἐπὶ σχίζαισι δράκοντε 
νυκτὶ μέσᾳ, ὅκα παῖδα κανεῖν τεὸν ἤθελον αὐτοί. 
3 ᾿ 7 " Ν 3 , 
ἦρι δὲ συλλέξασα κόνιν πυρὸς ἀμφιπόλων τις 

ῥιψάτω εὖ μάλα πᾶσαν ὑπὲρ ποταμοῖο φέρουσα 
ς (ὃ 2 Ψ ς ,, Ἂ δὲ έ 9 ῥωγάδας ἐς πέτρας ὑπερούριον, ἂψ' δὲ νεέσθω 
ἄστρεπτος: καθαρῷ δὲ πυρώσατε δῶμα θεείῳ 
πρῶτον, ἔπειτα δ᾽ ἅλεσσι ΜΕΡΟΥΜΕΥΌΡΙ ὡς νενό- ᾿ 

μιστί; ' 

θαλλῷ ἐπιρραίνειν ἐστεμμένῳ ἡ ἀβλαβὲς ὕδωρ' Ε 

Ζηνὶ δ ἐπιρρέξαι καθυπερτέρῳ ἄρσενα χοῖρον, 
᾿] 

δυσμενέων αἰεὶ καθυπέρτεροι ὡς τελέθοιτε.᾽ 

ἡ Δ νυ νέες δυ δϑν μὡμ μαν ϑμμ......ν..Δ.»..“ 

1 οἰκεῖν ΜῈ: Π185 οἰκῆς 2 νεέσθω ἨεΥΙΔΙΗ ; Π158 νέεσθαι 
8. ἐστεμμένῳ ϑοδιθίου : Π188 -ον 
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ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΙΝ, γ6--τοο 

Ασδμαθδ ψοθη ἰπαὺ ἃ8 ὑπον οαγαὰ {ῃ6 βοῦν. ψοοὶ] 
ἃθοαυὺ ὑπεὶν Κπ6 68 δὖ Ἔνεῃ, 5Π8]] βίῃσ πευεαΐτου οἵ {Π6 
ῃϑῖηθ οἵ ΑἸοσηθπα, δπα ὑΠ6 ἀδτηθ8 οὗ ΑΥρῸβ 518} ἀὁ 
Π6Ρ ΒΟΠΟΙΙ οὗ Ὑουβῃ]ρ. 50 τηϊσηῦν ἃ τηδὴ 5}8]] ἴῃ 
015 γοῦτϊ 500 τἶβα ἴο ῃ6 βἴδυ-ἰΪαάθη ἤδθᾶνθηβ, ἴο νῖῦ ἃ 
Ηξετο Ὀτοδά οἵ Ὀγϑαβῦ, ὑμαῦ 5Π.4}} βιγραββ 811 ἤδβϑῃ, θὲ 
ΤΠ6Υ τῆδπ Οὐ Ὀ6 που Ὀεαβδὺ. Απα [15 ἀδογεεᾶ ἐπαῖ 
Βανίηρ' Δοσοι 5 Π 6 α ἸΔθΟυΥΒ ὑνγεῖνα, δ] ρα 411 Ἠϊ5 
τηοΥ δ] ρᾶγῦ 5Π8}] [41] ἴο ἃ ρυτδ οἵ ΓΤ Δο 5, ἢ 6 5Π8}} σὸ 
ἴο αἅνὲ}}] νυ Ζθυβ, δῃηα 5884} 6 οδ]δᾶ ἴῃ ἢΪ15 
ΠΊΔΥτ δ 96. ἃ 50η οὗ {πΠ6 ᾿τητηογΐα]β, ανθη οἵ ὑπϑῖὰ γγῃῸ 
ἀδβραΐϊομεα ὑποβθα νεποιηοιβ θεδβϑὶβ οἵ [ῃ6 δα ἴο 
8 Κ6 δῃ δπα οἵ ἢΐπι ἴῃ ἢΪ5 οὐσϑαϊθ. Βαυΐ ποῦν, ΤΩΥ͂ 
Ιαᾶάγ, Ἰδοὺ ὑμπεύθ θΡ6 ἢγθ γϑαᾶν ον. ὕῃθεε. Ῥεπθαῖῃ {Π6 
ΘΙ 615, Πα ΡΥΘΡΑΓΘ γα ΟὟΥῪ 5010 Κ8 οἵ Ὀγδιηθ]6, ὈΥΐου, 
ΟΥ̓ ὕΠου, ΟΥ̓ 686 οὗ ἴπ6 ψἱπα- 16 ὑννῖοϑ οὐ ἴῃς να 
Ρδαγ-ἴγεα ; δπᾶ ψ ἢ ὑμαῦ [6] οὗἩἨ ψ]]ἃ ννοοα σομϑυτης 
ὑπο ὑῖβ ραὶν οὗ βευρεηΐβ δὖ τηϊἀ πὶ, ἄνθη αὖ μα 
Βοὺν ὑπο οἤοβα ὑπϑιβοῖνεθ ΤῸ ἴο 5]ὰνῪ ΠΥ 50η. 
Απά Ὀείπηθϑ ἴῃ ὅπΠ6 τηουπΐηρ Ἰοὺ ομα οἵ ἴῃγ Βαπά- 
τη 458 σαῦπου ἂρ {π6 ἀαβὺ οὗ [Π6 ἔτεα πᾶ ἴαϊκε 1 ἴο 
Π6 γτἰνϑυ- ἢ, δηα οδδὺ 10, νον ψἱϊδ δηα νεῦῪ 

᾿ρΘΑΓΘΙΠΠγ, οαὐὐ᾽ ἀροη ἐπα σχῖνον ἴο Ὀ6 Ὀεγοπᾶ γοὺ 
ὈοΓΘΥ8Β; 8Π4 ἢ ΠΟΙ Βοιηθυγαια ὙγΥ ἸΟΟΙς 5η6 ΠΟΡΘΓ 
εἰ πα ΠΥ : ποχῦ, ἔου ὑπΠ6 οἰδαηβδίηρ οὗ γοῦν Ποῦβ6, 
ἤγϑῦ θατη γα ὑμπουείη σα ΡΥ Ρυγα, πα ἐπ θη ϑρυῖηκ]ς 
θοῦ ἰδ ἢ ἃ οο]-τουῦπα Ὀγάμοῖ ἱπποοοηῦ ψαῖου 
τη ρ] 66, 85 ἔπ οαβίομι ἰ8, νυ. 58} : δῃα ΤῸ δῃ επᾶ 
ΟἸΘΥ γε ἃ Ὀοδὺ ρὶσ ἴο Ζειβ ριδ- πη θηῦ, ὑΠπαῦ 50 γα 
ΤΩΔΥ͂ ΘΥΕΥ͂ Τατηδίη ΡΥ6-Θιϊ πα ηῦ ἀΌονΘ γοῦ ΘηΘιηἾ65.᾽ 

86 ἔσται δὴ τοῦτ᾽ ἅμαρ, ὁπηνίκα νεβρὸν ἐν εὐνᾷ 
καρχαρόδων σίνεσθαι ἰδὼν λύκος οὐκ ἐθελήσει. 

ΤΏΘθΘ 1ἴπ65 ὑγοΥΘ αἱ ΟΪΥ οχηϊ θὰ Ὀγ Βιίρρθ δ ἄπθ ἴο ἃ 
ΟὨΒ τ βυϊδη ᾿ηθυροϊδῦου. 
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φᾷ, καὶ ἐρωήσας ἐλεφάντινον ὥχετο δίφρον. 
Τειρεσίας πολλοῖσι βαρύς περ ἐὼν ἐνιαυτοῖς. 
Ἡρακλέης δ᾽ ὑπὸ ματρὶ νέον φυτὸν ὡς ἐν ἀλωᾷ 

ἐτρέφετ᾽ ᾿Αργείου κεκλημένος ᾿Αμφιτρύωνος. 
γράμματα μὲν τὸν παῖδα γέρων Λίνος ἐξεδίδαξεν, 
υἱὸς ᾿Απόλλωνος μελεδωνεὺς ἀ ἄγρυπνος ἥρως, 
τόξον δ᾽ ἐντανύσαι καὶ ἐπὶ σκοπὸν εἶναι ὁ ὀϊστὸν 
Εὔρυτος ἐ ἐκ πατέρων μεγάλαις ἀφνειὸς ἀρούραις. 
αὐτὰρ ἀοιδὸν ἔθηκε καὶ ἄμφω χεῖρας ἔπλασσε 
πυξίνᾳ ἐ ἐν φόρμιγγι Φιλαμμονίδας Εὔμολπτος. 
ὅσσα δ᾽ ἀπὸ σκελέων ἑδροστρόφοι ᾿Αργόθεν ἄνδρες 
ἀλλάλους σφάλλουσι παλαίσμασιν, ὅσσά τε 

πύκται 
δεινοὶ ἐν ἱμάντεσσιν, ἅ τ᾽ ἐς γαῖαν προπεσόντες 
πάμμαχοι ἐξεύροντο σοφίσματα ᾿ σύμφορα τέχνᾳ, 
πάντ᾽ ἔμαθ' “Ἑρμείαο διδασκόμενος παρὰ ΠΝ 
᾿Αρπαλύκῳ Φανοτῇ, τὸν οὐδ᾽ ἂν τηλόθε λεύσσων 
θαρσαλέως τίς ἔμεινεν ἀεθλεύοντ᾽ ἐν ἀγῶνι" 
τοῖον ἐπισκύνιον βλοσυρῷ ἐ ἐπέκειτο προσώπῳ. 

ἵππους δ᾽ ἐξελάσασθαι ὑφ᾽ ἅρματι, καὶ περὶ 
νύσσαν 

ἀσφαλέως κάμπτοντα τροχοῦ σύριγγα φυλάξαι, 
᾿Αμφιτρύων ὃ ὃν παῖδα φίλα φρονέων ἐδίδαξεν 
αὐτός, ἐπεὶ μάλα πολλὰ θοῶν ἐξ ἤ ἤρατ' ἀγώνων 
ἼΛργει ἐν ἱπποβότῳ κειμήλια, καὶ οἱ ἀαγεῖς, 
δίφροι, ἐφ᾽ ὧν ἐπέβαινε, χρόνῳ διέλυσαν ἱἑ ἱμάντας. 
δούρατι δὲ προβολαίῳ ὑ ὑπ ᾿ ἀσπίδι νῶτον ἔχοντα 
ἀνδρὸς ὀρέξασθαι ξιφέων. τ ̓ ἀνέχεσθαι ἀμυχμόν, 
κοσμῆσαί τε φάλαγγα λόχον τ᾽ ἀναμετρήσασθαι 
δυσμενέων ἐπιόντα καὶ ἱππήεσσι κελεῦσαι 

2 σοφίσματα ΜοΙΠΘΙςζΘ : π18588 παλαίσματα 
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ΤΗΞΕΝΟΟΘΕΒΙΤΌΞΒ ΧΧΙΝΨΝ, τοῖ--τ 28 

50. 5ρᾶκε Τεϊγεβϑίαβ, πα ἀδϑρίζε ὑπ6 νψεῖρῃῦ οὗ Ηΐβ 
ἸΏΘΗΥ γαδιβ, ρυβμοα θδοῖκ ὑπ νοῦν ομδῖΓ πα ννὰβ 
ΘΌΠΕ. 

Απαᾶ Ηδφύδοῖδβ, οδ]θα πον {Π6 βοὴ οἵ Ατηρ ῃϊγοη 
οὗ ΑΥὐρΌβ, νγαχϑεὰ ὑπάξυ ἢΐθ τοῦ θυ 5 ογα πκὸ ἃ 
ΒΔ ΡΠ Πρ 5οὺ ἴῃ ἃ νἱπεγασᾶ. [1 οὐζευβ ᾿δαυημθα Πς οὗ ἃ 
ΒΘ ρ᾽ββθ συδιαΐδη, 84 Ηδῖο, 80η οὗ Αρο!]]ο, ἀρϑὰ 
Τάπβ; δηα ἴο Ρεπᾶ ἃ μον δπᾶ ϑῃοοῦ δύζονβ δὖ 6 
Τηδ, οἵ ομδα ὑμαῦ ννὰβ θοτῇῃ ἴο νεῖ οὗ στοαὶ 
ἀοτγηδίηβ, Επασγῦαϑ ; ἀπα Π6 ὑπαῦ τηδάθ οὗ Πΐῃη ἃ 5 ΠΡῸΥ 
8Πα] Βῃαρεα ἢὶβ δᾶὰπα ἴο ἔπθ Ὀοχ- σοοᾶ ᾿ἰγύβ, νγὰβ 
ἘαχοΙρα5, ὑμ6 50 οἵ ΡΠ] δου, ἀγα, ἂμὰ 8]] 
πΠ6 ὑπο κ ἀπα [8115 θοΐῃ οὗ πῸ᾿ ογοβϑ- θαύϊζοοκουθ 
οἵ ΑΥρΌ5, ἃπα οἵ Ὀοχϑὺβ 5Κ1}Πν στ {πΠ6 Πᾶπα-ϑςγδρ, 
8:η4 66 411 πΠ6 ουπηΐϊηρ' ἱπνεηὐίοηβ οἵ [Π6 οαἴοἢ-85- 
οαἴοἢ- οι τδῖ ὑπαῦ ΤῸ}} ἀρὸπ ὑπς στουπηᾷ, 81} ὑπ6βα 
ἐπίηρθ δασὺ ΠῈ αὖ {πε ἔεοῖῦ οἵ ἃ βοὴ οἵ Ἠδιμη65, 
Ηδυραίγουβ οἵ Ῥῃμδποῖδ, ῇομι πῸ τπᾶῃ οΟμ]α ἀἰας 
οομἤἜπεϊν ἰπ {Π6 τἱπρ' Ἔν 6 50 ΤΠ ΠΟἢ ἃ5 ἴο ΙοΟΚ ὩΡΟῚ 
Πΐτη ἔτου αἱοοῖ, 580 ἀνθδα δπα που ]6 νὰ ὑπὸ ον 
ὑπαῦ βαῦ οὴ ἰδ ουΐτη νἰβᾶϑθ. : 

Βαυΐ ἴο ἀτῖνε ἤουβ65 ἴῃ ἃ ομαγϊοῦ δπα συ θα Ππ6 πᾶνε 
οἵ 18 Ψῃ66] 5αἴδε! νυ ἀθουΐ ὑπ τυγηροβῦ, ὑπαῦ αἸα Ατηρ ϊ- 
ἴγγοη ἴῃ 8}1} ΚΠ Ππ655 ἤθδοῇ ἢΪ5 500). Πἰτηβ6 1; ἔῸΥ Πα Πδᾶ 
οαΥν δα οΥ᾽ ἃ τηυἹῖααα οὗ ργεοίουβ ὑπίηρβ ἔγοτη συν 
τδ 665 ἴῃ ῃ6 Αὐρῖνε σταζίηρ-᾿ πα οἵ 5ἴεθεθαάβ, ἀηα Τίμηδ 
δοης δᾶ Ἰοοϑβεά 6 Πᾶῦπμθθθ ῸΠπιὶ ἢϊ5. οδαγίοῦβ, 
βϑαίησ ἢ6 Καρὺ {πθπὶ αν ἀΠΡΙΌΚΕ. Απαᾶ μον 
ἴο 8146 Ἕ οαὖ 8πα ὑπυυβὺ οὗ ὑΠ6 ϑιυνοσα οὐ ἴο Ϊὰήρα 
ἼΔποθ ἴῃ ἀδϑὺ δῃα βῃϊθ]α ϑυσαηρ ονεσ ὈΔΟΚ, πον 
ἴο τρδυβ! ἃ ΘΟΙΩΡΔΠΥ͂, ΠηΘΔΒΠ6 ἂἃη δανδποίηρ 
Βα Δα ΤῸ οΥ {6 ἴοβ, οὐ σίνε ὑπ ψοτὰ ἴο ἃ 00Ρ οὗ 
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Κάστωρ ἱππελάτας  δέδαεν, φυγὰς Άργεος ἐλθών, 
ὁππόκα κλᾶρον ἅπαντα καὶ οἰνόπεδον μέγα Τυδεὺς 180 
ναῖε, παρ᾽ ᾿Αδρήστοιο λαβὼν ἱππήλατον Άργος. 

΄ 2 " ς ω 3 ς ζ Ν Κάστορι δ᾽ οὔτις ὁμοῖος ἐν ἡμιθέοις πολεμιστὴς 
ἄλλος ἔην πρὶν γῆρας ἀποτρῖψαι νεότητα. 

ὧδε μὲν Ἡρακλῆα φίλα παιδεύσατο μάτηρ. 
εὐνὰ δ᾽ ἧς τῷ παιδὶ τετυγμένα ἀγχόθι πατρὸς 
δέρμα λεόντειον μάλα οἱ κεχαρισμένον αὐτῷ, 
δεῖπνον δὲ κρέατ᾽ " ὀπτά, καὶ ἐν κανέῳ μέγας ἄρτος 
Δωρικός" ἀσφαλέως κε φυτοσκάφον ἄνδρα κορέοσ- 

σαι: 
5: ταὶ ρθε τὴν δὴ Υ Ν » δό αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄματι τυννὸν ἄνευ πυρὸς αἴνυτο δόρπον. 

εἵματα δ᾽ οὐκ ἀσκητὰ μέσας ὑπὲρ ἕννυτο κνάμας. 146 

1 ἱππελάτας ΕἸ: τη85 ἱππαλίδας 2. κρέατ᾽ ἘΠ: οὗ, 11. 12, 311 : 
ΙΏ55 κρέα τ᾽ : 
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ΤΗΠΝΟΟΘΟΕΙΤΌΒ ΧΧΙΝ, 129-140 

ΒοΥ56---8}} βοῇ ἰούσα δά πε οἵ πουβοίηδῃ (βίου, 
γγΏΘη ἢ6 οϑιμθ δῃ ουὐ]αν ἔγοτ ΑΥΡῸΒ θεδοδυβα Τ᾿ γάσδιβ 
Πα γεοοϊνοα ὑπαῦ Ἰαπα οὗ Πογβειηθη ἔτουὰ Ααταβίαβ ἀπά 
Π6]4ἃ 411 (βίον 5 δβδοίδξε δἀπᾶ 5 σγεαῦ νἱπογασά. Απᾶ 
6111 δυο ὑϊπη6 ἃ5 ἂρὲ δα ὑοῦ ἃνγᾶν 8 γοῦΐῃ, 
Οαβίον δα πὸ δα08] ἰπ γᾶν δυηοηρ 811] ὑπΠ6 ἀεδιηϊροῦβ. 
ΏΠῸ Ηδ οὶ αβ᾽ ἀθαῦ τοῦμοῦ ὑππ5 οτάθγεα ἢΪ5 

ὈΡΟΥΪησίην, {Π6 1Δ4᾽5 "εα νγὰβ τηδάα ἢΐτη μαγὰὰ Ὀγ ἢΐ5 
ἔαυ μον 8, Δηα ἃ ᾿ἰοπ-5κίη Ὁ νγὰ5 ἃπα σάν ἢϊτη σγϑαῦ 
ἀο σἸδ ; ἴον τηθ415, μΪβ Ὀγεακίαβθυ νγὰβ γοδβϑὺ ἤββῃ, ἀπ 
ἰπ Π΄ῖβ θαβικοῦ ἢδ οαὐτεα ἃ στθαῦ [)ουίδῃ ἰοαῦ ϑιο ἢ ἃ5 
τϊσηῦ βΌγαὶν βαι δέν ἃ ἀθὶνίηρ τὴᾶπ, θαῦ αἴξευ-. πα 
ἀαγ᾽5 γγοῦκ Π6 ψου]Ἱα τηᾶῖτα Πΐβ ΒΌΡΡΕΥ ΒρΥΙν ἃπᾶ 
νυπουΐ ἤγα ; δηα [Ὁ ἢὶβ οἱοϊ ἷησ ἢ6 ψγοῦα ρῥ]δΐῃ 
ἃ Πα βίτηρ]α αὐΐγα ὑμαὺ 61} θὰ ἃ [{{{|ΠΔ θεῖον πε 
ἰζηβθ6. 
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ΧΧΥ. ΗΟ ΠΒΕΒΑΟΙΕΒ 51..ΕΥ ΤΗΕ ΠΌῸῬὈΙΟΝ 

ΤῊΙΒ ἔἔρϊὶο ροθηὶ σοηιργῖδο5 ἰἤγοο εἰϊδέϊιοί ραγίδ, ὁη6 οὗ 

γτυὐλο, οἰ δδαγα 5 δοραγαίε ἐέϊθ. 1ὲ ἰδ ποὲ γϑαϊῳ ἃ 

ἡ αρηιοηΐ, διέ ργοίοπαἰς ὃψ α ἰϊολαγῃ οοπυθηέϊοη ἐο ὃδ ἐγ 

“ἐῥοοῖε᾽ ἑαΐοη ζγοηι ἀρ Οὐ 556Υ, οΥ γταΐδον Ἡ οΥϑοϊοῖα, ἐμ 
ἐεἶθ. Το, ,Ἔγεὲ ραγέ, τυλίοῖ, δθαγε ἐμ ἐγααϊοπαΐ σέαρο- 

αϊγοοίίοη Ἤ οΥδο1]65 ἴο με Ηπϑραπάτηδῃ, ἐς οοποογη δὶ 

73υοὲ τοῦδ α ἀσεογίρέϊοη οΓ ἐδα σγοαΐ ἤαγηι οΓ, Δισοῖαδ ΟΥ 

Ατῴοας, κΐπρ ὁ ἰλ6 Εροϊαηδ ὁ Εἰ 6---ἰθο δαηιθ τυΐοδὸ 

σἰαδίος Πογαοίος αὐ ατοίμον ἐΐηιθ οἰθωπθα οπέ----ριὲ ἐπίο 

ἐμ πιοιέϊ οΓ ἃ σαγγμίοια, οἷά ρίοισἠνιαη 9. τυλοηι 

Ἠογαοίθ5 μας ἀδἰοα τυῆδογα ἤδ σαπ πὰ ἐμ6 ἀϊηρ ; ἑΐοηπ ἐδό 

οἷά γιαη μπαογίαϊες ἰο δἤοιυ ἐΐα ηιμδίογίοιδ γα δος 

σαν, απὰ ὧδ ἰΐθῳ ἀγαῦὺ πϑαν ἐδδ ἀοηιεδίοαι ἐΐθῃ ἔαὺυᾶ α 

Ἠοριογῖο -τιθοίηρ τοῖές ἰλ6 δαγλῖησ ἀορο. 6 ϑθοομα 

ραγέ ὕθαγο ἐδ ἐϊί6 ΤῊ ἰδ ταϊίοη. 1}π ἐέ τ906 αγὰ ἰοίά 

λοῖυ ἐλ ὁπογηιοις πογὰ 9 οαἰέϊα σίυθη, ὃψ ἐδε δι 0 ἠδ 

οἰὰ Απροας γοίιγηϑα ἔμ ἐΐθ δυοηῖηρ ἤγοηι ραδίμγο, ἤοιν 

ἐμ δὶπρ απὰ ἤϊε δοη Ῥλψίθοις ἑἰοοΐ Ηφγαοίος ἰο 866 ἐλΐε 

διιδῃ 806η6 ἴπ ἐδ Ταγηιψαγά, απὰ ἤοῦυ Η ϑγαοίθα ὁποοιιιίογ θά 
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ΜΠΒΥΎΕ ΡΥ ΨΥ 

ΤΗΕΟΟΘΒΙΤΙΒ ΧΧΡν 

ἠδ “ηθϑὲ δι ἐμ ἐδ τυϊοῖο πογὰ. [τ ἐμ ἐμίγὰ ρατγί, τυδοὶι 

λας πὸ ἱγααϊοπαί {έἶ6, Ἡ γαοῖίος, ἀροοηιραπῖοά ὧψ ἐδε 

ἀν᾽ 5 80, ἐδ ΟἹ. ἢιὲδ τυαῃ ἰ0 ἐπε ἰοτση, πα ἐμεὶνγ οοπυθγδα- 

ἐΐοηυ ἰοαάς ἰο ΗἩογαοίοο᾽ ἐοἰ πο που ἠδ οἰου ἐδε Νορηθώηῃ 

ἤοη. ἼΛογο ἐδ πὸ πϑποὶθηὲ αμμογὶῳ 707 ἀϑδογίδιηρ ἐδ 

ρΡοθηι ἰο 7 πδοογιίι. 
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ΧΧΥν.-[ΗΡΑΚΛῊΣ ΛΕΟΝΤΟΦΟΝΟΣΊ] 

Τὸν δ᾽ ὁ γέρων προσέειπε βοῶν ἐπίουρος ἀροτρεὺς 
παυσάμενος ἔργοιο, τό οἱ μετὰ χερσὶν ἔκειτο" 

- , 

“ἔκ τοι ξεῖνε πρόφρων μυθήσομαι ὅσσ᾽ ἐρεείνεις, 
Ἑ;ρμέω ἁζόμενος δεινὴν ὄπιν εἰνοδίοιο" 
τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσθαι, 

ἴον ων εο 

εἴ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην. 
- Ὡ ." 

ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐὔτριχες Αὐγείαο 
“ , » “ 

οὐ πᾶσαι βόσκονται ἴαν βόσιν οὐδ᾽ ἕνα χῶρον’ 
᾽ 3 ἋὋ ΄ ς , γιὰ θ Ἐϊ ,ὔ 1 

ἀλλ᾽ αἱ μέν ῥα νέμονται ἐπ᾽ ὄχθαις Εἱλίσσοντος, 
αἷ δ᾽ ἱερὸν θείοιο παρὰ ῥόον ᾿Αλφειοῖο, 
ΟΝ ΄ ῇ Δ Ν ΑΔ, ἡ αἱ δ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος, αἱ δὲ καὶ ὧδε: 

χωρὶς δὲ σηκοί σφι τετυγμένοι εἰσὶν ἑκάσταις. 
Ζ αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήθουσί περ ἔμπης 

πάντεσσιν νομοὶ ὧδε τεθηλότες αἰὲν ἔασι 
7ὔ 5 ΄Ζ “ 3 Ν ᾿ 7 

Μηνίου ἀμ μέγα τῖφος, ἐπεὶ μελιηδέα ποίην 
λειμῶνες θαλέθουσιν ὑπόδροσοι εἰαμεναί τε 
εἰς ἅλις, ἥ ῥα βόεσσι μένος κεραῇσιν ἀέξει. 
αὖλις δέ σφισιν ἥδε τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρὸς 
φαίνεται εὖ μάλα πᾶσα πέρην ποταμοῖο ῥέοντος 
κείνῃ, ὅθι πλατάνιστοι ἐπηεταναὶ πεφύασι 

΄ Ψ ΝΣ , 3 Ἧ, 7, 
χλωρὴ Τ ἀγριέλαιος, ᾿Απόλλωνος νομίοιο 
ἱερὸν ἁγνόν, ξεῖνε, τελειοτάτοιο θεοῖο. 
εὐθὺς δὲ σταθμοὶ περιμήκεες ἀγροιώταις 

1 Εἱλίσσοντος ΜΙφΙΠΘΙΚΘ: τὴη885 ἀμφ᾽ ἑλισοῦντος 
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ΧΧΥ.--[ἩΟν ΗΕΒΑΟΙ ΕΒ Β5Γ᾽.ΕΥ ΤῊΗΒ Τ10Ν] 

Ανρ ἔπε οἹα ρὶουρημηδη ὑμαῦ νγὰβ βεῦ ονϑῖὺ ὑῃ6 Κίῃθ 
οραϑϑαᾶ ἴσου ὑπ 6 ψοὺκ ἢ6 δᾶ ἴῃ μδπᾶ, 8πα δηϑυνουεα 
Πΐτη, βαγίηρ : “51, 1 νν}}] οἹδα]ν [611 νοι 411} γοὰ ἃ5Κ 
οἴτηθ. Τγαθῦ τηρ, ἴ μο]α [6 νϑεῆρδδηςοα οὗ Ηδθυτηθ5 
οὐ ἔπε ῆδγϑβ ἴῃ τηΐοκ]Ὲ ἀνα ἃπα ἀγαδᾶ ; ἴου {Π6 0 580 
Π6 "μὲ πε νυγδαϊ  ]]οϑὺ αοα ἴῃ Ηδάνεη δη γοὰ ἄδην 
ἃ ὑγάν θοῦ σαϊάδηοα ὑπαῦ Παῖῃ σὰς πϑϑα οὗ 1. 

Κίηρ Αὐρδαθ᾽ ἤδεου ἤοοϊκϑ, ροοὐ 851ν, ἔβεα ποῦ ἃ}} οὗ 
06 Ραβῦατα ΠΟΥ 8411 ΠΡΟ 9Π6 βροῦ, θαΐ βοὴ οὔ ἔπθιῃ θ6Ὲ 
τε παοα δ᾽οηρ Η 6 ΠΊ550η, οὔ πουβ Ὀθβϑίάα αἰνίηθ ΑἹρἢ θ᾽ 
ΒΔ ΟΥΘΑ͂ βίαν, οὔποθ ἀραίη ὈΥ {Π6 ἴδ!ν νἱπογαγαᾶβ οἵ 
Βαρταβίυτῃ, ἀηα γεὺῦ οὔμοβ, Ιοοῖκ γοῦ, μογεδθουῦ ; δπᾶ 
δ. ἢ ἤοςκ παῖ ἷ5. βενεσαὶ [0]8 θυϊ]αάθα. Βαεῦ {π6 
Πογᾶϑ, τηδυῖ γοῦ, ἴῸΥ 411} ὑπεὶν Ἔχοθθαϊηρ' πατήρ ου, ἤπα 
811 οἵ ἔμϑυὰ ὑποὶν ἔοάου ϑργουϊίηρ Ἔνεὺ ἀγουπα ὑΠ15 
στϑαῦ τθτα οὗ τῖνευ Μϑηΐα5 ; [ῸΥ γοῦν νγαῦθυυ 1685 δηα 
ἔδπὴν ἢαὺβ ἔὰγπίβ ἢ. Ποπογ-ϑυγθοῦ ργαθθ ἴῃ Ρ]ηδν, πα 
ὑμπαὺ ἰ5. 10 ψ ῃ]οἢ σνν 6115 {Π6 βίσεπρίῃ οὗ ἴῃ6 Πουπθᾶ 
κΚῖπθ. Τπεὶν ϑἰθδαϊην 15 811] ομθ, δπα ᾿{1ϊ5. ὑπεῦα ὍΡΟΙ 
γοῦν τἱσηῦ παπᾶ Ὀαγοπα ψῃ θυ {Π6 ΥἼνοΥ ΘῸΘ5 ΓῸΠΉΪΠρ' 
ἀραΐῃ ; ἔπ6 γα δ τα [Π6 οὐὐθργθδαϊηρ ρ]αἴδηβ δπα ὑΠ 6 
ἔγεϑὴ σγεεη ψ]]α-οἸῖνα, 51., τὰ Κα ἃ τἱρῆῦ ρυγα δπᾶ 
ΠΟΙΥ βαποΐαδυυ οὗ ὁμη6 ἐπδὺ 15 στδοϊοιδαβῦ οἵ 411 οάβ, 
ΑΡοΙΪο οὐ {πε Ῥαβίατεβ. Ηδτγα Ὀγ ὑπαῦ βροῦ 678 ἃ16 
Ὀυ]αεα τὰγα πα ΤΟΟΤΩΥ απδυΐαιβ ΤῸΣ τ1ι8 ϑυγαΐῃβ ὑπαΐ 

ἐ 8065 τα ππίηρ ἀρδίηὖἢ: αἴζου ἰθανῖηρ ὑπ ὨΘΓΘ, 
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πρρλροι ονδωΝ 

ΤῊΒ ΒῦσΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

δέδμηνθ᾽, οἱ βασιλῆι πολὺν καὶ ἀθέσφατον ὄλβον 
ῥνόμεθ᾽ ἐνδυκέως, τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν 
ἔσθ᾽ ὅτε βάλλοντες καὶ τετραπόλοισιν ὁμοίως. 

οὔρους μὴν ἴσασι φυτοσκάφοι ἀμπελοεργοί, 
ἐς ληνοὺς δ᾽ ἱκνεῦνται, ἐπτὴν θέρος ὥριον ἔλθη. 
πᾶν γὰρ δὴ πεδίον τόδ᾽ ἐπίφρονος Αὐγείαο, ἶ 
πυροφόροι τε γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι, 30 
μέχρις ἐπ᾽ ἐσχατιὰς πολυπίδακος ᾿Ακρωρείης, 
ἃς ἡμεῖς ἔργοισιν ἐποιχόμεθα πρόπαν ἦμαρ, 
ἣ δίκη οἰκήων, οἷσιν βίος ἔπλετ᾽ ἐπ᾽ ἀγροῦ. 

ἀλλὰ σύ πέρ μοι ἔνισπε, τό τοι καὶ κέρδιον αὐτῷ 
ἔσσεται, οὗτινος ὧδε κεχρημένος εἰλήλουθας. 
ἠέ τι Αὐγείην ἢ καὶ δμώων τινὰ κείνου 
δίζεαι, οἵ οἱ ἔασιν ; ἐγὼ δέ κέ τοι σάφα εἰδὼς 
πάντα μάλ᾽ ἐξείποιμ᾽,Σ ἐπεὶ οὐ σέγε φημι κακῶν ἐξ 
ἔμμεναι οὐδὲ κακοῖσιν ἐοικότα φύμεναι αὐτόν, 
οἷόν τοι μέγα εἶδος ἐπιπρέπει. ἦρά νυ παῖδες 40 
ἀθανάτων τοιοίδε μετὰ θνητοῖσιν ἔασι. 

τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη Διὸς ὄ᾽ ειμος 
υἱός" 

“ναὶ γέρον Αὐγείην ἐθέλοιμί κεν ἀρχὸν ᾿Επειῶν 
εἰσιδέειν' τοῦ γάρ με καὶ ἤγαγεν ἐνθάδε χρειώ. 
εἰ δ᾽ ὃ μὲν ἂρ κατὰ ἄστυ μένει παρὰ οἷσι πολίταις 
δήμου κηδόμενος, διὰ δὲ κρίνουσι θέμιστας, 
δμώων. δή τινα πρέσβυ σύ μοι φράσον ἡγεμονεύσας, 
ὅστις ἐπ᾿ ἀγρῶν τῶνδε γεραιτερος αἰσυμνήτης, 
ᾧ κε τὸ μὲν εἴποιμι, τὸ δ᾽ ἐκ φαμένοιο πυθοίμην. 
ἄλλου δ᾽ ἄλλον ἔθηκε θεὸς ἐπιδευέα φωτῶν. 

τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἐξαῦτις ἀμείβετο δῖος ἀροτρεύς, 
“ἀθανάτων ὦ ξεῖνε φραδῇ τινος ἐνθάδ᾽ ἱκάνεις, 

1 

πφν ιν Ύ, . 

“ ϑϑόδοοινευνιν, μὰ ων ὐοισι. αὐ.» δὲ νιν ν΄ 

1 ἀμπελοεργοὶ ὙΥ] : Τη85 οὗ πολύεργοι 532. 1ὴ88 8180 ἀτρεκέως 
εἴποιμ᾽ 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΙΙΒ ΧΧΝΥ, 24-ς2 

ΚΘ Ρ οἷοβε νγαΐοῃῃ!. ονοὺ ὑπ Κίηρ᾿β 80 το ἢ ἃηα 50 
ἸΔΥ  ΘΙ]ΟῈ 5. ῬΙΓΟΒΡΟΥΌΥ ; γα, ψῈ οἴὔθη ἤμασι ὑπ 6 βἈ 16 
[ἌΠΟ 5. ἴον {πὸ βονίηρ ὕθγαθ δμα [ΟῸΥ ὑϊπηθ8. ἴῃ ὑΠ6 
ΘΔΓ, 
» Απάᾶ 85 ἴον. ὕπ6 κι γἴβ οἵ ὑπὶ58 ἀοτηδίῃ, ἔΠ6Ὺ ὉΓΘ 
Π6 ἔδυ ἶδὺ ρῥίαοα οὗ {πθ Ῥυϑυ νἱπο- δηΐου, γγ 80 
οο6 Εἰ Πποὺ ἴο ὑπ νἰηΐασο- οτὴθ ἤθη ὑπ 6 ΒυτΏ Θ᾽ 
ἀτγανγθῖῃ ἴο 15 επᾶ. Υδδ, π6 ψνο]6 ρ]αῖπ θϑ]οησοῖῃ 
αηΐο βᾶρίεπὺ Αὐυρθὰβ, ΑΠ1|κ6 ἔαὺ νν μδβαϊῇε] ἃ πα ῬοβΚΥῪ 
να γαγα, αη}} ἔποὰ οοτηα ἴο {Π6 υρ᾿δηαβ οἵ Αοτγογοία 
ἃ πα 8}1 8 ἐοππίαϊηβ ; ἃπαᾶ ἰπ ὑΠ1ὶ5 ο]αὶπ γα ρῸ ἴο 
αηα ἔγτο αὐουῦ οὔσν Δ ΡΟΌΥ 41} ὑπ6 ἄδγ Ιομρ' ἃ5. θε ῃονείῃ 
Ὀοπαάβιηθῃ ἡγμοβα [1{ 15 ἀΡροὴ ὑΠπ6 ο͵6Ρ06. 

Βαυΐ ποὺ ΡΥδΥύ [611 τὴθ γοιι, 511,---ϑ αἱ, 1Ὁ 584}} 
θὲ ἴο γοιγΐ ρτοῇῦ--- δῦ 1Ὁ 15 Βαῦῃ Ὀγουρηῦ γοὺ ΒΓ ΠΟΥ. 
ἴ5. γοῦν βυϊδ οἵ Αὐὑρδὰθ Βίτηβ6]} δ, οὐ οὗ οπα οἵ ὑπὸ 
Ὀοπάβιηθη ὑπαῦ βεῦνα πίττα ἢ [1 τᾶν [6}} γου, Ἔνβῃ 1, 
4}1} γοὰ Ὀς ἴδ! ἴο Κπονν, βεϑῖίῃρ' ποηθ, 1 ἔχον, οδῃ Ὀ6 
οὗ 1}] βεευηΐηρ' οὐ φοιηδ οὗ 11] βῦοοκ ὑπαῦ τηδκαϑ 80 ἤπ6 
ἃ ἤρυγα οὗ ἃ τι ἃβ γοῦ. Μδϑτυ, πε ΟΠ] άγεη οἵἉἩ ὑῃ6 
[πητηογΐδα]β αὐτὸ οὗ βοἢ βουῦ δυποῃρ᾽ τηογίαὶ τηθη.᾿ἢ 

Τὸ {π18 Πε ἴα! νναυῦ ΟΠ] οὗ Ζειβ δηβνυουθα, 88 γΥ- 
ἰησ : “Ὑεὰ νεῖν, ραίου, σοῦ ἸοΟΚ ἀροὰ Αυρδὰβ 
{π6 Κκίησ οἵ με Ἐξρεϊδῃβ ; ὑπαῦ βίο Ὀγπθθ τὴ6 
Εἰ οῪ 15 ποοᾶ οὗ τη. Απᾶ 80, 1 8ο θῈ ὑπαῦ οδυηρ 
ΤΟΣ ΠῚ5 Ρεορὶα πε δίαεϊῃ στ μου αὖ ὑπὸ ἰονγπ ἴο 
σῖνε Ἰυάρτηδηῦ ἔπουα, ΡΥᾶν, ἔαῦ ΠΥ, σΔΥΥῪ τὴ ἤο Οη6 
οὗ ἐς θομάβιηθη ὑμαῦ 18 δεἰάδθυ ἃἂπα βϑὺ ἰπ δαῦπου 
ΟΥΕΡ ὕπε86 δϑίαϊθβ, πηΐο πο 1 τηδυ (6}} νυ ῃδαῦ ΤΥ 
φῦ 15 ἀπ Πᾶνα ΤΥ δον οἵ ἤτω. ΕῸΣ ᾿{15 Οοα᾽ 8 
Ὑ1}} ὑμαῦ ὁπ α τηᾶπ Πᾶν ποεᾶ οὗ δμούμου. 

Απα πὸ ρα] αηῦ οἹά Ρῥ]ουρησθαη δηϑυγεσθα Ἠΐτη 
Ἀρδΐη : “ 5υγ ὁπ6 οὗ πὸ Πυμηονῖα δ, σιν, ἡ σαὶ ἢ Πα, 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΞ 

ὥς τοι πᾶν ὃ θέλεις αἶψα χρέος ἐκτετέλεσται. 
, ὧδε γὰρ Αὐγείης, υἱὸς φίλος ᾿Ηελίοιο, 

σφωϊτέρῳ σὺν παιδί, βίῃ Φυλῆος ἀγαυοῦ: 
, “- χθιζός γ᾽ ελήλουθεν ἀπ᾿ ἄστεος, ἤμασι πολλοῖς 

“Ὁ ῇ “ 

κτῆσιν ἐποψόμενος, ἥ οἱ νήριθμος ἐπ᾽ ἀγρῶν' 
Ὁ“ Ν. “ ἣἂ εν 3 ἈΝ Φ ὥς που καὶ βασιλεῦσιν ἐείδεται ἐν φρεσὶν ἧσιν 
αὐτοῖς κηδομένοισι σαώτερος ἔμμεναι οἶκος. 
2 2. Ὁ 7 Υ ΦΌΌΧΣΝ ΄ ς ᾽ὔ ἀλλ᾽ ἴομεν μάλα πρός μιν: ἐγὼ δέ τοι ἡγεμονεύσω 60 
αὖλιν ἔφ᾽ ἡμετέρην, ἵνα κεν τέτμοιμεν ἄνακτα. 

ἃ 2 Ν ς Ὁ 53 ὦ ῇ 2. ἐδ ’, 
ὡς εἰπὼν ἡγεῖτο, νόῳ δ᾽ ὅγε πόλλ᾽ ἐμενοίνα, 

Ν ἘΠ Ὰς Ἁ ’, 

δέρμα τε θηρὸς ὁρῶν χειροπληθῆ τε κορύνην, 
ς ὙΠ υβο 3 λισαῷ Ὑ ΤΩΝ. ἐλ ΚΟ δ ὁππόθεν ὁ ξεῖνος" μεμόνει 1 δέ μιν αἰὲν ἔρεσθαι" 
ἂψ δ᾽ ὄκνῳ ποτὶ χεῖλος ἐλάμβανε μῦθον ἰόντα, 
μή τί οἱ οὐ κατὰ καιρὸν ἔπος προτιμυθήσαιυτο ὃ 

ὔ ᾿ 

σπερχομένου' χαλεπὸν δ᾽ ἑτέρου νόον ἴδμεναι. 
, ἀνδρός. 

δὴ Ν 7 τ τὰς ὦ }] Ψ ρα ἃ, τοὺς δὲ κύνες προσιόντας ἀπόπροθεν αἷψ' ἕ 
ἐνόησαν, 

ἀμφότερον ὀδμῇ τε χροὸς δούπῳ τε ποδοῖιν. ' 
θεσπέσιον δ᾽ ὑλάοντες ἐπέδραμον ἄλλοθεν ἄλλος 70 
᾿Αμφιτρυωνιάδῃ Ἡρακλέϊ: τὸν δὲ γέροντα 
ΕῚ - Ψ ’ ῇ β δ ον, 

ἀχρεῖον κλάζον τε περίσσαινόν θ᾽ ἑτέρωθεν. 
Ἁ Ν Ψ ΄ 3 Ἀν 60 Χ “ δ. ἢ 

τοὺς μὲν ὅγε λάεσσιν ἀπὸ χθονὸς ὅσσον ἀείρων 
φευγέμεν ἂψ' ὀπίσω δειδίσσετο, τρηχὺ δὲ φωνῇ 
:] , 7 “ 3 ΄ ἀ “ 

ἠπείλει μάλα πᾶσιν, ἐρητύσασκε δ᾽ ὑλαγμοῦ, 
χαίρων ἐν φρεσὶν ἧσιν, ὁθούνεκεν αὖλιν ἔρυντο 
αὐτοῦ γ᾽ οὐ παρεόντος" ἔπος δ᾽ ὅγε τοῖον ἔειπεν" 

1 μεμόνει Βυθίηηδϑηῃ : Τη85 μέμοινε, μέμονε, μέμαεν 
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ΤΗΞΕΝΟΟΕΑΙΤῸΒ ΧΧΝ, κ.3--} 

“Πδ ἢ βϑηῦ γοὰ ὑΠπ|5 νγαῦ, 580 ἀυ ον οοῖὴθ γοὰ ὈΥ͂ 
411 γοὰ νοι]. Αὐρδᾶ5 Ομ] οἵ [Π6 ϑ'υη 15 Πδυθ, ἂπα 
ἐπαῦ ρίεος οἵ βιυεηρῦῃ, ἰδ 5ὸὴ ὕΠ6 ποῦ]6 ῬΉγ]δαβ, 
ἢ Ὠΐω. ᾿Τννὰθ ΟὨΪΚ γαβίεγαδυ μ6 οδτὴθ Πόσα {Π6 
ἔοννιι ἴου ἴο νίενν δέΌοΥ Ταϑ}Υ αἀἀγβ ὑΠμ6 Ῥοββϑθβϑίοηβ Π6 
Βαὺῃ τὶ ποὰσῦ πα θῈν ἀΡΟΩ πα ἰαπα. ΕῸν ἴῃ ὑπεὶν 
᾿ραγῦϑ, ᾿ἔαυ ἢ, γοῦν Κίηρθ γα {π᾿ ἕο οὐδὺ τιθῇ ; Π6Ὺ 
τοῦ γγ6}} ὑπεὶν βυθδίδμοθ Ὀ6 βτον 1 πον 866 ἴο ἵὐ 
ἐπαυηβοῖνεβ. Βαυῦ Ἑπουρ ; σὸ νγὰ δοπρ' ἴο ἢπη. [1 
Ὑ01}1 σον γοὺ ὑΠπ6 νγὰὺ ἴο οὐ 5ἰθδάαϊηρ, δπα ὑπ ογα 1Ὁ 
ἰ5 πκὸ να ὅπα Πίτη.᾽᾿ 
1 {πἰ5 6 Ἰεα οὔ, τηυβίηρ ἃ8. ψγ6}} ἢ6 τηϊρῃὺ 

οοπορυηΐηρ {Π6 5κίη οὗ ἃ Ὀθεαβϑὺ 6 βᾶνν ὕΠ6 βγη ρου 
οἶδα ἴῃ, δῃᾶ {πε σγτεαὺ οἷα ὑπαὺ {16 8. συϑϑρ, 
Δα ψθποθ πὸ τϊσρῃῦ θὲ οοηθ; ἃγ86, ἃπα ννγὰϑ 
τη θα ἀπᾶ νηΐ δα ἀραίῃ ἴο ἀϑς. πη γἱσῃῦ οαὖ, θυΐ 
Ἔν  ἴοοῖκ θδοῖκ πΠ6 νουαὰβ ὑπαῦ οῦα ονθὴ ὍΡΟΙ ἢὶβ 
τοηραθ, ἴον ἔδαν 6 βῃου]ᾶ 580 Βίτη βοιηθυνπδῦ οὐὐ οἵ 
βθᾶβοῃ, ἢ6 Ὀεΐηρ ἴῃ ὑμπαῦ Παβῖα ; ἴῸῪ ᾿015. 1] γϑδαϊηρ 
ὑπ6 τηϊπα οὗ δποΐμϑι τϑῃ. 

Νον οΥὁἩ Ἔνεῦ ποὺ ψετα οομης πἰρῇ, Π6 ἄορ ννοτο 
αυΐοκὶν ἀυνᾶσα οἱ ὑΠ6ὶν σογηΐηρ,, ἃ5 ψ}6}} Ὀγ ὑΠ6 βοθπὺ οἵ 
δι ἃ5 ὈΥ πε βουπα οὗ ὑπεὶν ἐοου 8115, ἀπα τηϑαδ δὲ 
Ηφτδο]65 Αταργοηϊδα ἔγοτ {ἢιῖ5, ὑπαῦ, δηα Ἔν ΕΥῪ 
5146. νι ῦἢ ἃ τηϑύνε!]οι5. σγεαὺῦ οἰδηηοιν ; Δηα ὑπ6 οἱά 
τηϑη, ἔμαν Ὀαγαά Πίμα ΠΠκουνῖβα, θαὺ ᾿ὕνγαβ ἔου θαγίηρ᾽ 5 
58 6, Δηα ὕπεν [αυνπθα ἢΐτη ἀθοιῦ οα ὑΠ6 ἔαγῦμ ον αἰ α6. 
ΤΠ θη αἰα σαῆδυ νυ τ {πὸ τηϑσα ἰδ ηρσ οἴομθϑ ἸΌσα οἵ 
16 σγουπα ἴταν ἔπδθτη ὈδοΚ ἀραΐη δηα θαβρδακε ὑπ θη) 
ΤΟΌΡὮΪΥ ἃπα ὑπυθαϊθηϊ ΗΟ ἿΥ, ΘΕ ΟΠ6, ἴο τᾶ κα ἔπθτη 
σῖνα ονϑὺ ὑπμαὶν οἰδιηοαν, μοναὶ το]οϊοίηρ ἴῃ Ηϊβ 
Πραῦδ ὑμαῦ ἴμθ ϑύβδαϊπρ δῃουϊὰ πᾶνε 80 ροοάᾶ 
ἀοἔεπαάθιβ ἤθη ἢ6 νγὰ5 ΑΥΔΥ ; ἃπα 50 Ὀρβρᾶκα ἀπά 
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ΠΑ ἐν 

ΤΗΝ ΒΌΘΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΞ 

Ρη ἢ ΝΜ ᾿ , » ὦ πόποι, οἷον τοῦτο θεοὶ ποίησαν ἄνακτες 
“ , 

θηρίον ἀνθρώποισι μετέμμεναι, ὡς ἐπιμηθές.1 
εἴ οἱ καὶ φρένες ὧδε νοήμονες ἔνδοθεν ἦσαν, 80 
"7 5. Ἢ Χ Ἵ ἤν Ν τος ᾿ ἤδει δ᾽, ᾧ τε χρὴ χαλεπαινέμεν ᾧ τε καὶ οὐκί, 
οὐκ ἄν οἱ θηρῶν τις ἐδήρισεν περὶ τιμῆς" 

“ ᾿ ΄ “ ΝΟ Ν “ 3 » ᾽ νῦν δὲ λίην ζάκοτόν τε καὶ ἀρρηνὲς γένετ᾽ αὔτως. 
ἢ ῥα, καὶ ἐσσυμένως ποτὶ τωὐλίον ἷξον ἰόντες. 

ΕΠΙΠΩΛΗΣῚΙΣ 

᾿Ηέλιος μὲν ἔπειτα ποτὶ ζόφον ἔτραπεν " ἵ ἵππους 
δείελον ἢ ἦμαρ ἄγων' τὰ δ ἐπήλυθε πίονα μῆλα 
ἐκ βοτάνης ἀ ἀνιόντα μετ᾽ αὐλία τε σηκούς τε. 
αὐτὰρ ἔπειτα βόες μάλα μυρίαι ἄλλαι ἐπ᾽ ἄλλαις 
ἐρχόμεναι φαίνονθ' ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα, 
ἅσσα τ᾽ ἐν οὐρανῷ εἶσιν ἐλαυνόμενα προτέρωσε 90 
ἠὲ νότοιο βίῃ ἡ ἠὲ Θρῃκὸς βορέαο' 

τῶν μέν τ᾽ οὔτις ἀριθμὸς ἐν ἠέρι γίνετ᾽ ἰόντων, 
οὐδ᾽ ἄνυσις" τόσα γάρ τε μέγα προτέροισι κυλίνδει 
ἰς ἀνέμου, τὰ δέ τ᾽ ἄλλα κορύσσεται αὗτις ἐπ᾽ 

ἄλλοις" 
τόσσ᾽ αἰεὶ μετόπισθε βοῶν ἐπὶ βουκόλι᾽ ἤει. ; 
πᾶν δ᾽ ἄρ᾽ ἐνεπλήσθη πεδίον, πᾶσαι δὲ κέλευθοι 
ληίδος ἐρχομένης, στείνοντο δὲ πίονες ἀγροὶ 
μυκηθμῷ' σηκοὶ δὲ βοῶν ῥεῖα πλήσθησαν 
εἰλιπόδων, ὄϊες δὲ κατ᾽ αὐλὰς ηὐλίξζοντο. , 

ἔνθα μὲν οὔτις ἕκηλος ἀπειρεσίων περ ἐόντων 100 
εἱστήκει παρὰ βουσὶν ἀνὴρ κεχρημένος ἔργου" 

1 ἐπιμηθὲς Μυϑυγὰϑ: [288 -θεὺς 3 ἔτραπεν Μὰ: Π185 
ἤγαγεν 
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ΤΗΕΟΟΕΙΤΓῸΒ ΧΧΨΥ, γ8-τοι 

βδα : “Το! ψΠῃᾶὺ ἃ ΠΘΥΥ ἱποοπδίἀθγαῖα ᾿εαβδὺ 15 
Βεῖα τδᾶάθ οἵ πε σῇ Οοαβ ἴο θὲ νι τδὴ!} [ἢ 
ἔθεσε γε Ὀαΐ 85 στοαῦ ὑπαουβίδηαϊηρ νυ] ἢ] Ἠ]ΠῚ, 
ἃπα πα Κπὸνν ψἱἢ ποῖ ἴο θ6 δηρεγεά δηα ἤοση ἴο 
ἔουθθαν, ὑμουθβ πὸ γαῖα ὑπίπρ' τηϊρηῦ οἰαίτη. θοῇ 
ΒΟΠΟῸΙ 85 μα; θυὺ Ὁ τηᾶὺ ποῦ 6, ἃπα ἢ θ᾽ 5 πουρσῃϊ 
θαὺ ἃ ὈΠ]υδίογου, νυν] πα ἀποουΐῃ. Τ15 5αϊα, {πὸῪ 

᾿ααυϊοκοηδα ὑΠεὶν βίερϑ ἃπα ραβϑεα οἱ 8πα άπ ἴο {πε 
ϑυθδαίηρ. 

ΤῊΝ ΝΙΒΙΤΑΤΙΟΝ 

Νον δᾶ {πε δὺπ ζυσπδα ἢϊ5 βθεαβ νναϑῦνδσα δηᾶ 
Ρτουρηῦ Ἔνεηΐηρ οα, πα {Π6 δύ ἤοοκβ δᾶ Ἰεῖ {πὸ 
Ραβξαγοθ 8Π4Δ ΕΥΘ. ΘΟΥὴ8 ὉΡ Δηοηρ ὕπ6 ἔδυτηγαγαβ 
πᾷ [ο] 45. ΤΠδη 1 ννὰθ ὑπαὺ Π6 οοννβ οάτηθ ἐπουδβαπα 
ΠΡΟΩ ὑπουβαπα, οαπηθ Ἔνθ ἃ8Β ἴῃ ναΐθυυ οἱουαβ 
νυ ϊοῖ, θ6 1 οὗ {π6 δουϊηνῖπα οὐ ἴΠ6 Νουα ουὐ 
οἵ ΤἭτασο, οοταα ἀσίνιηρ' ἔουννοσα ὑΠσοιρ Ἢ ὑΠ6 ννϑὶ Κη, 
611 {Πότε 5 πὸ πυτηθετίηρ ἔμ πι ἃ] οἵτ᾽ ΠΟΥ ΠΟ ἐπα ἴο 
ὉΠ 6" σομ σ᾽ ΟΠ; 80 Τη8 ΠΥ πον οἴῃ ὑπ ρόνοῦ οὗ ἴῃς 
ννἱ Πα ΤῸ]] ἃ ἴο Ἰοῖπ {Π6 οἹά, τον αἰΐευ γον γϑδυη ν᾽ 
οὐδδῦ δνοὺ ΠΡΟ ογεϑῦ---ἰὴ πὸ τυ] δι 8. πον οδΠη6 
ἴηοβε Ποιαβ οἵ Κίπα δ. ὕρ ἃπὰ οἢ, ΠΡ ἂἃπαᾶ οῃ. 
Αγε, 811 ἔπε. ρΡ]αίη νγὰβ 1164, ἀπ 411} [6 ραΐῃβ οὗ 1ι,. 
ψ ἢ ὑπε ταονίηρ οαὐο]α ἢ {π6 ἔαῦ 6145 αγα ὑπγοηρθα 
ἃ Πα σΠοκοα νυ ἱτἢ ὑπεὶν Ἰοννίησ, πα τἱρηῦ τοϑα!]ν γε ΥῸ 
ἴπ6 Ὀγγα5 τηδᾶθ ἔ}} οἵ βῃδιη!]ηρ Κίπθ, 116 {πε 
566} βϑι]εα ὑμπϑυάβεῖνοβ Τὸν ὑπ6 πὶρηῦ ἴῃ ὑπ γαγάϑ. 

ΤΏδη οἵ ἃ {ταϊῃ, ἴῸΣ 411 ὑπθτ γα πἰηα5 υνιποαυὺ 
ΠΌΤΟΥ, βιοοα ὑπουα πὸ τῆδη Ὀαβϑίάα ὑποϑα οδύῦ]α 1416 
ἴῸγ νναπῦ οὗ διρῃὶ ἴο ἀο; Ὀυΐ δῖα ψψὰ5. ὁπῈ ἴοοκ 

“ἐἤρυν ἱποοηβιάθναῦθ᾽᾿ : ὑη6 αὙθοῖς ψψογα τηθϑηθϑ “οη6 ὑπϑὺ 
δοὺβ Πγβὺ δηᾶ ὑμίη}κ5 αἰθου γαυαβ; 566 Οἴαδ8. ἔου. 

ὥσ 



ΤΗΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΒ 

» ἃ , “" 7 ς “ 

ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἀμφὶ πόδεσσιν ἐῦτμήτοισιν ἱμᾶσι 
7 -ὙῈ 7 2 Ἁ » 7 καλοπέδιλ᾽ ἀράρισκε παρασταδόν ἐγγὺς ἀμέλγειν, 

( ἄλλος δ᾽ αὖ νέα τέκνα φίλας ὑπὸ μητέρας ̓ ἵει 
- “ πινέμεναι λαροῖο μεμαότα πάγχυ γάλακτος, 

΄ ἄλλος ἀμόλγιον εἶχ᾽, ἄλλος τρέφε πίονα τυρόν, 
»] ψι: οὄνΝΖ » ΄ δ' ἄλλος ἐσῆγεν ἔσω ταύρους δίχα θηλειάων. 

Αὐγείης δ᾽ ἐπὶ πάντας ἰὼν θηεῖτο βοαύλους, 
Ἁ ’ὔ “- 

ἥντινά οἱ κτεάνων κομιδὴν ἐτίθεντο νομῆες, 
σὺν δ᾽ υἱός τε βίη τε βαρύφρονος Ἡρακλῆος 
ς 7 “ιν 4 7 57 ὡμάρτευν βασιλῆι διερχομένῳ μέγαν ὄλβον, 

, 7 Ν 

ἔνθα καὶ ἄρρηκτόν περ ἔχων ἐν στήθεσι θυμὸν 
ΕῚ (ὃ Ν ᾽ "Α͂ Ἁ ᾿ ὶ 

Αμφιτρυωνιάδης καὶ ἀρηρότα νωλεμὲς αἰε 
3 ͵ θ ΄ 0 Ὁ) ῇ 7 ΣΝ ἐκπάγλως θαύμαζε θεοῦ 5 τόγε μυρίον ἕδνον 
9 ῇ ᾽ “4 Ψ 7 ἠδὲ ΨΥ, 

ἰσορόων. οὐ γάρ κεν ἔφασκέ τις οὐδὲ ἐώλπει 
’ » τὸ ΤΣ, ἀνδρὸς ληίδ᾽ ἑνὸς τόσσην ἔμεν οὐδὲ δέκ᾽ ἄλλων, 

“ ΄ 7 Ν 3 7 

οἵτε πολύρρηνες πάντων ἔσαν ἐκ βασιλήων. 

Ἠέλιος δ᾽ ᾧ παιδὶ τόγ᾽ ἔξοχον ὥπασε δῶρον, 
ἀφνειὸν μήλοις περὶ πάντων ἔμμεναι ἀνδρῶν, 

Ν καί ῥά οἱ αὐτὸς ὄφελλε διαμπερέως βοτὰ πάντα 
ἐς τέλος" οὐ μὲν γάρ τις ἐπήλυθε νοῦσος ἐκείνου 

͵ ΊΥΝ θ 7 8 ΄ 
βουκολίοις, αἵτ᾽ ἔργα καταφθείρουσι" νομήων, 

»Ν Ν ΄ Ν , ὟΝ » ᾽ αἰεὶ δὲ πλέονες κερααὶ βόες, αἰὲν ἀμείνους 
3 ΕΝ ΄ ΤᾺ 9 2 » ὁ τῷ Χ [τ ἐξ ἔτεος γίνοντο μάλ᾽ εἰς ἔτος" ἣ γὰρ ἅπασαι 
ζωοτόκοι τ᾿ ἦσαν περιώσια θηλυτόκοι τε. 

ταῖς δὲ τριηκόσιοι ταῦροι συνάμ᾽ ἐστιχόωντο 
͵ ῇ 7 κνήμαργοί θ᾽ ἕλικές τε, διηκόσιοι γέ μεν ἄλλοι 

1 φῃη5 Μβ; 1η85 φίλαις ὑπὸ μητράσιν 2. θεοῦ ὙΝΥΪ : 158 
θεῶν 5. καταφθείρουσι Μίυι: τη85 -φθίνουσι 
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ΤΗΕΝΟΟΘΟΕΙΤΌῸΒ ΧΧΥ, τοῦ-- τ 27 

ὑποηρδ οαὐ σἰγαῖρηῦ δηα ἔτιια δηα μα ὑπεὶν ἔεοῦ ἴο 
ὑπ6 ΠΟΌΌ]65 ἴῸν ἴο οομὴθ δὖ {πθ ταἰπκίηρ ; ΠΟΥ γᾶ 
δηοῦμευ ἴοοκ ὑΠ γϑῦν γαδη]!ηρδ ἀπα μὰ ὕμοια ἴο ἀτίηὶς 
οὗ {πεῖν ἀδηηθ᾽ συσεεῦ Ὑγᾶυτα τ} ; ὑΠ158 ἀρσαίη ΠοΙα {Πς6 
τ Κη ρ- δ], ἀπα ὑπαὺ αἰ οὐτα ὑΠ6 τὰκ ἴον ἃ σοοάᾶ 
ἴα οἤθ6βθθ, μα γόπαου νγὰβ8 Οη6 8ἃ- ὈΥΪρΊπ σ᾽ πὶ {Π6 ὈῈ]}]5 
ἀραχῦ το με μεϊξεσβ. Μϑδηνῃα Κίηρσ Αὐὑροὰϑ 
νγεπῦ Πὶβ σουπηαθ οἵ ὑῃ6 Ὀγτεβ ἴο 5866 ψ ῇῃαῦ οἂγδ ἰδ 
Βογάβυηθῃ τηϊρσὗ μαναὰ οὗ ἢϊ5 σοοαβ; δηα ἱῃγουρ 8} 
ὑπαῦ στεαῦ γε ϑ] ἢ οὗ Π15 ὕμουα ννεπὺ νυ ἢ Πΐτ 8 50 
α͵8ο, ἀπ ἀδαρὶν ροπάοδιίηρ, Ηδυϑο]65 ἴῃ ἢΐβ τὶ. 

Απαᾶ πον, Δ] θεῖδ Πα νγὰβ8 ροββϑεϑβϑϑεαᾶ σι Ὠΐτη οὗ ἃ 
ἢξαχὺ οὗ ἴσο Ἔν εὰῦ δηα νιλῃουΐ οθδβίηρ πητηονεα, ὑΠ6 
ΟΠ α οὗ Αὐτὰρ ϊΐγγοι ξ86}} την] οι 51 ἃ- νοπαάυΐηρ,, 
ἃ5 Ὑγ6}} Π6 τηϊσῃῦ, ψ θη Π6 βϑὰνγ ὑπ6 ἀπηῃυτηθογοα 
γα 6- σἱνρ οὗ ἴη6 αοα. [παεεά, πὸ τὴ ννου]Ἱα Πᾶνα 
5816, ΠΔΥ͂, ΠΟΥ͂ ὑπουρσῦ, ὑμαῦ 50. τηϑὴν οδὐθ]α οου]ᾶ 
θ6Ιοηρσ ἴο ἕδη τηθῃ, ἰοῦ δΙοῃθ οπα ; δηᾶ ἴποβθα ἴξῃ 
τηϑῦ ποεα5 ἢᾶνα Ὀ66η τ ἢ ἴῃ 56 6ρ ἃπᾶ οχϑῃ θεγοπᾶ 
ΔΩΥ Κίησβ. ΕῸΥ {Π6 ὅπ αἰα οσἷνε Πίγη ὑμαὺ νγὰϑ ἢΐβ 
ΟΠ ἃ τηοϑὺ ἜἼχοϑ]οπὺ οἱ, ἴο νυ ἴο 6 ὑπ6 στεαϊαϑὺ 
τηδδίου οἵ ἤοοκβ πὰ Π6 νυ ουἹᾶ: πα ννῆδῦ 15. ΤηΟΥ6, 
Βίγηβοὶῇ αἰα τηϑῖκα ἔμδιη 411 ἴο {πεῖνα ἃπα ῬΥΌΒΡΟΥ 
ὉΠΟΘαβ ον ψἱῃουῦ 6πηα, ἴον οὗ 411} {π6 αἰβῦθμρουβ 
ὑμαῦ ἀεβίσου ὑπ6 Ἰαθουγβ οὗ ἃ Κϑαδρεὺ οὗ Ἥὀχεπ πΟνῸ 
οᾶτηΘ ὕπουα ομ6 ΡΟῚ ὑπαῦ τηδη5 Ποσάβ, θαὺ ταῦμοὺ 
αϊα Ηἰθ Βουῃμβα ἀδιηϑ νγὰχ δνεὺ γεδὺ ἴῃ γϑᾶῦ οαὖ Ὀοΐἢ 
ΤΠΟΤῈ ἱπ ΠΌΤΟΥ ἃπα Ὀοΐζου ἴῃ Κιπα, θείη ΠΟΥΘΥ 
Κπονῃ ἴο οαδὺ ὑπαὶ γουηρ ἃπα 411 ραββϑίηρ σοοά 
Ὀυϊη σου οὗ οονν-τ- αν 65. 

Μογϑονοῦ. ποτα ψεηῦ τ ὑπο ἴπτεα πυπατγρα 
0115, 16 -5Πηηκοα πα οὐυτρ-Πογηβά, πα οὔ οΥ 
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ΤΗΕ ΒΌΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

7 ͵7 δος 7 σιν » 
φοίνικες" πάντες δ᾽ ἐπιβήτορες οἵγ᾽ ἔσαν ἤδη. 
ἄλλοι δ᾽ αὖ μετὰ τοῖσι δυώδεκα βουκολέοντο 
{ ὟΣ; ἥ 7 »Ψ 9. οὗ , 

ἱεροὶ ᾿Π ελίοιο' χρόην δ᾽ ἔσαν ἠὔτε κύκνοι 180 

ἀργησταί, πᾶσιν δὲ μετέπρεπον εἰλυπόδεσσιν' 
οἱ καὶ ἀτιμαγέλαι βόσκοντ᾽ ἐριθηλέα ποίην 
ἐν νομῷ, ὧδ᾽ ἔκπαγλον ἐπὶ σφίσι γαυριόωντο." 
καί ῥ᾽ ὁπότ᾽ ἐκ λασίοιο θοοὶ προγενοίατο θῆρες 
ἐς πεδίον δρυμοῖο βοῶν ἕνεκ᾽ ἀγρομενάων,5 
πρῶτοι τοίγε μάχηνδε κατὰ χροὸς ἤεσαν ὀδμήν, 
δεινὸν δ᾽ ἐβρυχῶντο φόνον λεῦσσόν τε ΤΡΟΊΑ; 

τῶν μέν τε προφέρεσκε βίηφί τε καὶ σθένεϊ Ο 
ἠδ᾽ ὑπεροπλίῃ Φαέθων μέγας, ὅν ῥα βοτῆρες 
» ᾿ ὔ ».- ᾿ - Ψ ἈΝ » » 

ἀστέρι πάντες ἔϊσκὸν, ὁθούνεκα πολλὸν ἐν ἄλλοις 140 
᾿] 

βουσὶν ἰὼν λάμπεσκεν, ἀρίζηλος δ᾽ ἐτέτυκτο. 
ὃς δή τοι σκύλος αὖον ἰδὼν χαροποῖο λέοντος 
αὐτῷ ἔπειτ᾽ ἐπόρουσεν ἐύσκόπῳ ᾿Ηρακλῆι 
χρίμψασθαι ποτὲ πλευρὰ κάρη στιβαρόν τε 

μέτωπον. 
“- Ἁ ΕΣ ’ ᾽ ΄ Ν Ζ 

τοῦ μὲν ἄναξ προσιόντος ἐδράξατο χειρὶ παχείῃ 
" 5 

σκαιοῦ ἄφαρ κέραος, κατὰ δ᾽ αὐχένα νέρθ᾽ ἐπὶ γαίης 
κλάσσε βαρύν περ ἐόντα, πάλιν δέ μιν ὧσεν ὀπίσσω 
ὦμῳ ἐπιβρίσας: ὁ δέ οἱ περὶ νεῦρα τανυσθεὶς 
μυὼν ἐξ ὑπάτοιο βραχίονος ὀρθὸς ἀνέστη. 
θαύμαζεν δ᾽ αὐτός τε ἄναξ υἱός τε δαΐφρων 10 

Ἁ “ ΕῚ 5 Ἁ ἈἉ ᾽ὔὕἢ Μ 

Φυλεὺς οἵ τ᾿ ἐπὶ βουσὶ κορωνίσι βουκόλοι ἄνδρες, 
᾿ Ι 

᾿Αμφιτρυωνιάδαο βίην ὑπέροπλον ἰδόντες. 

ὧδ ἐσ... ᾿ς νυ. 

᾿κ συνοω Σὰ 

Τὼ δ᾽ εἰς ἄστυ λιπόντε κατ᾽ αὐτόθι πίονας ἀγροὺς 
3 7 7, 7ἷ » ς 7 
ἐστιχέτην, Φυλεύς τε βίη θ᾽ Ἡρακληείη. 

1 χηββθ δ͵βο γαυριόωντες 2 ἀγρομενάων ἘἸ, ορροβαᾶ ὕο ἀτι- 
μογέλαι (]. 132) ; οἵ. Οὐ. 10. 8 ψ ΙΟὴ ὕη6 ψιῖῦθυ δᾶ Ὀθἕογθ 
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ὕνο πυπατοα ἄππ, Δπα 411 ᾿δαρθὺβ σἸΌΨΗ ; Πα ΟΥΘΥ 
Δα ἀῦρονβ ὑπ6586, ὕπεύβ νγὰβ ἃ ῃουα οἵ ὕψεϊνε βαογϑα 
ἴο Πς6 ὅπῃ, ἃπα {Π6 οο]οῦν οἵ ἔῃθιὴ ο] βουϊηρ ψ ϊΐα 
πκὸ ἃ ϑσϑῃ, 50 ἐπαῦ που αἰαὶ ουϊθῃϊηα 811 ΘΠ] 
ἐπίηρδ; πα ψῇῆδῦ 15 τῇοσθ, ὕπο Ὺ ΕΥα ἰΟΠ6- ΘΟ, ΆΖΟΙΒ 
411 ἴῃ {Π6 βρυϊηρίηρ' ραβῦσμεθ, 50. την] ]ου5 Ργουα 
ψΕΥ6 ὑπαν ἃπα Πδυρὺν ; πα ὑπὸ βαπλθ, ννῇθη συν 
θεαϑὶβ οἵ ἴῃς ἤδθὶα οἄτὴβ ἔογθ ἢ οὗ ὑπ6 ϑῃαρ ἐογεϑὶ 
αἴτεον τς Κίηε ὑπαῦ γεμῦ ἴῃ Πογᾶϑ, Ἔνϑὺ δ ὑπθ 51}16]] 
οἵ πε μου ουὖὐ πε ἢνθῃ ἴο αΐι]α, θε]]ονίπηρ 
αἀγεδα [}}ν ἀπ οἹαποίηρ ἀβαίῃ. 

Νον οἵ ὕπθϑε ὕνεϊνα ὑπῈ μίρῃθϑῦ δπᾶ τηϊρ ὐδϑὺ 
ΟΣ ἔου βγεῖ ἀπᾶ τοῦθ νγὰθ ὑπε στοαὶ ΓΟ ου, 
γγμομ 811] ὑπΠ6 ᾿ουάβτηθῃ ΠΚοηραᾶ ἴο ὑπδΐ σἴδι, ἴον ὑπαὶ 
σοίΐηρ' ἃτηοηρ ὕΠ6 οὐπϑὺ οαὐ]θ μ6 βῃϊηθα δχοθϑάϊηρ 
Ὀγρηῦ ἀηα οοπϑρίουουβ; ἃπα ὑπὶ5 ἔθ ]ονν, ἤθη Πα 
εϑρίθα ὑπαῦ ἰδηπηδα 5κίη οὗ ἃ συίτα Ἰίοῃ, οδιὴθ δὖ ὅΠ6 
νναῦο Ἢ] Ὑυθαγοὺ οἵ 10 ἔου ἴο ἢᾶνα αὖ ἢἷβ βἰαθβ ψ τ Ηΐ5 
στοδῦ βἴυγαν ἱτοηῦ. Βαΐ τὴν Ἰοτὰ ἊΡ ψ]τἢ ἃ βίγοηρ παπᾶ 
δΔηα οἰαξομοα πΐπη Ὀγ ὑπε ἰοῦ ΠΟΙ 8δπα Ὀοννεα {παὶ 
ἢΐβ ΠθανΎ πϑοῖ βυάάθηΥ ἀοννηναταά, πα ρΡυϊεϊηρ Πὶδ 
5Βου]αάου ἰο ὑ Πδᾶ Βίτη θ8οκ ἀρδίῃ ; δῃηᾷ ὑπὸ τημβο]6 οὗ 
Πΐθ ὌΡΡΕΟΙ δὰ νψγὰβ ἀτάν ἀθονθ πα βίπθνβ 1} 1 
βιοοα οπ ἃ ἢθδᾶρ. Απα {πε Κίηρ γτηϑυνε]]εα, θοῦ Πα 
86] 8 βοὴ. ὕΠ6 νγαῦ κα ῬΏν]θαβ, πα τΠδ6 ἢϊη45 4180 
ὑμαῦ νγοῦθ βϑοὺῦ ονϑὺ {πῸ οὐὐμηρ-Πουμθα Κίηθ, ἤθη 
ὑπο δ 6]α π6 τηϑυν!θβοσαθ τηϊρηῦ οὗ ὑπΠ6 οἢ]α οἵ 
ΑἸρῃϊζγγοη. 

ΤΠδη αἸα ΡΗν]δυ5 ἀπ Ηθύδο δ Π6 τσ] ν Ιδᾶνα 
τπΠς ἔαὺῦ Π6 145 θθ πα ἔπθιη ἃπα βεῦ οαὖ ἔον ἐπα ἴον. 

Ὠϊτὰ δὖ 11]. 08 ἢ: τη85 ἀγροτεράων (ΟΥ̓ προτεράων), Ὀαὺ ὑπ οαὐ0]6 
ψγ6 6 ποὺ ψ]]α, 
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λαοφόρου δ᾽ ἐπέβησαν ὅθι πρώτιστα κελεύθου, 

λεπτὴν καρπαλίμοισι τρίβον ποσὶν ἐξανύσαντες, 
ἥ ῥα δι’ ἀμπεέλεῶνος ἀπὸ σταθμῶν τετάνυστο 
οὔτι λίην ἀρίσημος ἐν ὕλῃ χλωρᾷ ἰοῦσα," 
τῇ μιν ἄρα προσέειπε Διὸς γόνον ὑψίστοιο 
Αὐγείω φίλος υἱὸς ἔθεν μετόπισθεν ἰόντα,2 
ἦκα παρακλίνας κεφαλὴν κατὰ δεξιὸν ὦμον" 

᾿ ξεῖνε, πάλαι τινὰ πάγχυ σέθεν πέρι μῦθον 
ἀκούσας Ἷ 

ὡς, εἴπερ," σφετέρῃσιν ἐνὶ φρεσὶ βάλλομαι ἄ ἄρτι. Ἷ 
ἤλυθε γὰρ στείχων τίς ἀπ᾽ Ἄργεος ὡς νέον ἀκμὴν" 
ἐνθάδ᾽ ᾿Αχαιὸς. ἀνὴρ᾽ Ἑλίκης ἐξ ἀγχιάλοιο, 
ὃς δή τοι μυθεῖτο καὶ ἐν πλεόνεσσιν ᾿Επειῶν, 
οὕνεκεν ᾿Αργείων τις ἕθεν παρεόντος ὄλεσσε 
θηρίον, αἰνολέοντα, κακὸν τέρας ἀγροιώταις, 
κοίλην αὖλιν ἔχοντα, Διὸς ΝΝεμέοιο παρ᾽ ἄλσος--- 
οὐκ οἶδ᾽ ἀτρεκέως ἢ [Ἄργεος ἐξὶ ἱεροῖο 1ης 
αὐτόθεν ἢ ἢ Τίρυνθα νέμων πόλιν ἠὲ Μυκήνην. 
ὡς κεῖνός γ᾽ ἀγόρευε: γένος δέ μιν εἶναι ἔφασκεν, 
εἰ ἐτεόν περ ἐγὼ μυμνήσκομαι, ἐ ἐκ Περσῆος. 
ἔλπομαι οὐχ᾽ ἕτερον. τόδε τλήμεναι αἰγιαλήων 

ἠὲ σέ, δέρμα δὲ θηρός, ὅ ὅ τοι περὶ πλευρὰ καλύπτει, 
χειρῶν καρτερὸν ἔργον ἀριφραδέως ἀ ἀγ ΤΥ 
εἴπ᾽ ἄγε νῦν μοι πρῶτον, ἵνα γνώω κατὰ θυμόν, 
ἥρως, εἴτ᾽ ἐτύμως μαντεύομαι εἴτε καὶ οὐκί, 
εἰ σύγ᾽ ἐκεῖνος, ὃν ἧμιν ἀκουόντεσσιν ἔειπεν 
οὗξ Ἑλίκηθεν ᾿Αχαιός, ἐ ἐγὼ δέ σε φράξομαι ὀρθῶς" 
εἰπὲ δ᾽ ὅπως ὀλοὸν τόδε θηρίον αὐτὸς ἔπεφνες, 

δ 

1 ἰοῦσα ἘΣ : τη85 ἐούσῃ ὍΥ͂ οὐπξ αϊοα νυνὶ ὕΠ6 οοτταρῦ Θη4 οὗ 
1.. 160 2 χὴβ5 8150 ἐόντα 8 εἴπερ 6]]]ρύϊοα!] ἃ5 πη Ῥ]αῦ. 
Κορ. 497 8 4 νέον ἀκμὴν ἘΣ “501}} (οἵ, 4. 60) ΓΘΟΘΗΟΙΥ (οἔ. 
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ΤΗΕΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΝ, τρρττδὲ 

ΤΗοὶν ον ἔδεῦ νεσα σοϊζθῃ ἴο ἢ ἐπ οὔ ὑμε 1{|||6 
Ραΐῃ ψΒοἢ βἰγοϊομεα ἔοι ὑπα ἔαυταβίθααβ ἐΠγουρἢ 
ἴῃ νἱπαγαταὰ δηα τη ποὺ ονϑυ-οἸ Θὰ ν ΙγῚ ἴῃ ὅΠ6 τηϊάϑὲ οὗ 
ὑπὸ ἔγεϑἢῃ φρυδεπεῦυ, ἃπα ὑπαν οα Ἰαδὺ οοῖηα ἴο {πῈ 
ΡΕΟΡΙ Θ᾽ 5 Πίρῆνγαν, θη ἐπε ἀθὰν 5οη οὗ Αὐρδᾶβ ἃΡ 
Δ Πα βρᾶϊα ἴο ἔμ οἢἹᾶ οὗ τηοβϑὺ Πρ Ζϑὰβ παῖ 
τγὰβ [Ὁ] ὈΘΠΪπα Πίτη, ἀπα νυ ἢ ἃ [{{0}|6 τσ οὗ 
58 Πεδα ονϑῖ [ὶβ τἱρηῦ βῃουϊάθυ, “ 51ν,᾿᾿ βᾶγ8 Π6, 
“ἀΠογθ᾽ 5 βδοιηοννμῃαῦ 1 δα ἢεδιὰ οἵ γοι, ἂἀπα Ὁ ἴον 
Ἰαΐα δὰ 1, 1 οἵ γοὺ Ὁ ψεγθ, ἴο θη τὴθ οὐ Ρυΐ 
πον! ᾿115 ποῦ Ἰοῃρ' βίποα ἔπεα οατὴθ ΒΙ ΠΟΥ ἔΌΤΩ 
ΑΥΡῸβΒ ἂἃπ Αομδδδη οἵ Ηε]οὸ- γ-ῖΠ6-868, γῃο ἰο]α ἃ 
ἴα16, Ἰοοὶς γοὰ, απο τότ ἤδη οπα οὗ 5 Ἐρείδῃβ, 
μον ὑπαὺ πα δᾶ βθδὴ δὴ Αὐρίῖνε 5]4Υ ἃ θεαβὺ οἵ {ες 
Π6]4, ἴο νῖῦ ἃ Ἰίοῃ αἶγα ὑμπαῦ νγὰβ ὑῃε αἀτεδα οἵ {πῸ 
οουπίγγβιαθ πα μδα {πῸ ἄδη οὗ ἢϊ5 ἱγίηρ Ὀεβϑίας ὑπ 6 
στονε οὗ Ζευβ οὗ Νειιδα---σοὺ ἢς Κπὸνν ποῦ ἔῸγ 5016, 
ἢδ 5814,  μοῦμου ὑπΠ6 τηδη νγὰβ ὑσαϊγ οἵ βδοιεα ΑΥρῸβ 
ἰϊ56 1} ΟΥΝα5 ἃ ἀὐν ον ἴῃ ῚΓγ Π5 ὕονγη Οὐ ἴῃ Μγοθηδα. 
ΗἩονθεῖδ, ϑῦοἢ ψῶβ Πὶ5 ἴδ]θ, δῃα ἢθ6 δα 4150, 1 
Ι τϑιηθια  Υ ὑγαθ, ὑπαὺ ἴῸγ 5 ηδαρσα {Π6 τὴ ἡ γὰ5 οὗ 
Ῥδύβθῃϑβ. 
Νον τηρϑῦμῖηκ ὑπευθ 15 θα οὔς οἵ ὑμοβθ πηθη- 
ο᾽- 6 -ϑῆοσε οουἹἱὰ Ὧἀο 4 ἀεδεα {π|6ὸ ἐπαῦ, ἀπ γοὰ 
ΔΥΘ ΒΘ; τηούθονοῦ πε νυ] α-δαβὺ-κίη. γοὰν ἔγατηδ 15 
οἶδα ἴῃ βἰσηϊ ποίη οἰ θαυ δπου ἢ ὑΠ6 ργόνγαϑ8 οἵ νου 
Βαπᾶάβ. Οομηδ οὨ, τὴν ἰοτα, ᾶνα τὴθ ψν6}} ἴο νἱῦ, γϑὶ 
νοῦ 6. τὴν Ὀοαϊηρ θ6. τὰ ΟΥ̓ ΠΟ,  μοῦΠου γοὰ θ6 
μ6 ῃ8 Αοἤβδδϑδῃ οὗ Ηε]ϊοὸ το] 5 οὗ, ἀπα 1 Κπονν γοὰ 
0 ψῇῆῃδὺ γοὺ ἃΐα ; δῃὰ ἔπη [611] τηθ, ρίδυ, Ποὺ 
γου 86} ἀδβισογεα ὑπδῦ βᾶμλα ραϑυϊ!θηῦ θοαϑῦ πα μον 

Ἡοπ.),᾽ ἡ.6. 1Ὁ 15 ἃ ὑπῖπρ ὑμαῦ οδῃ Ὀ6 50}}} οδϑ]]θα γϑοθηῦ : τ88 
νέος ἀκμὴν ΟΥ μέσος ἀκμῆς ὃ Μροίπθκο ὕμϑ ὑγϑῆβροβθα ὕΠ6 
Ἰαύθον μαῖνϑβ οὗ 17 δπᾶ 176 
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ὅππως τ᾽ εὔυδρον Νεμέης εἰσήλυθε χῶρον" 
οὐ μὲν γάρ κε τοσόνδε κατ᾽ ᾿Απίδα κνώδαλον 

εὕρος. 
ἱμείρων ἰδέειν, ἐπεὶ οὐ μάλα τηλίκα βόσκε, 
ἀλλ᾽ ἄρκτους τε σύας τε λύκων τ᾽ ὀλοφώϊον ἔθνος. 
τῷ καὶ θαυμάζεσκον ἀκούοντες τότε μῦθον" 
οἱ δέ νυ καὶ ψεύδεσθαι ὁδοιπόρον ἀνέρ᾽ ἔφαντο 
γλώσσης μαψιδίοιο χαριζόμενον παρεοῦσιν.᾽" 

ὡς εἰπὼν μέσσης ἐξηρώησε κελεύθου 
Φυλεύς, ὄφρα κιοῦσιν ἅμα σφισὶν ἄρκιος εἴη, 
καί ῥά τε ῥηΐτερον φαμένου κλύοι Ἡρακλῆος" 
ὅς μιν ὁμαρτήσας τοίῳ προσελέξατο μύθῳ: 

“ἃ ὦ Αὐγηιάδη, τὸ μὲν ὅττι με πρῶτον ἀνήρευ, 
ἘΜ καὶ μάλα ῥεῖα κατὰ στάθμην ἐ ἐνόησας. 
ἀμφὶ δέ σοι τὰ ἕκαστα λέγοιμί κε τοῦδε πελώρου 
ὅππως ἐκράανθεν, ἐ ἐπεὶ λελίησαι ἀκούειν, 
νόσφιν γ᾽ ἢ ὅθεν ἦλθε' τὸ γὰρ πολέων περ ἐόντων 
᾿Αργείων οὐδείς κεν ἔχοι σάφα μυθήσασθαι: 
οἷον δ᾽ ἀθανάτων τίν᾽ ἐΐσκομεν ἀνδράσι πῆμα 
ἱρῶν μηνίσαντα Φορωνήεσσιν ἐφεῖναι. ᾿ 
πάντας γάρ πισῆας ἐπικλύζων ποταμὸς ὡς 
λῖς ἄμοτον κεράϊξε, μάλιστα δὲ Βεμβιναίους 
οἱ ἕθεν ἀγχόμοροι προσναῖον ἀτλητοπαθεῦντες.1 

τὸν μὲν ἐμοὶ πρώτιστα τελεῖν ἐπέταξεν ἄεθλον 
Εὐρυσθεύς, κτεῖναι δέ μ᾽ ἐφίετο ϑθηρίον αἰνόν. 
αὐτὰρ ἐγὼ κέρας ὑγρὸν ἑλὼν κοΐλην τε φαρέτρην 
ἰῶν ἐμπλείην νεόμην, ἑτέρηφι δὲ βάκτρον 
εὐπαγὲς αὐτόφλοιον ἐπηρεφέος κοτίνοιο 
ἔμμητρον, τὸ μὲν αὐτὸς ὑπὸ ζαθέῳ “Ἐλικῶνι 

1 προσναῖον : ΥῊ85 850 ναῖον ἀτλητοπαθεῦντες Εἰ : Τη88 
ἄτλητα παθέοντες ΟΥ παθόντες 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒΞ ΧΧΥ, τ1τ82--209 

δ οἄτηβ ἴο θὲ ἀνε ]ηρ ἰπ πα νν6}]- τυαξεγεα νὰ]ς οἵ 
Νεδιηδα; ἴου 1 ψξϑῃ γοὰ 58|8}} ποὺ ἤπά δοθῆ ἃ 
ογδαῦατο 85 ὑμαῦ 1 γοὰ ψουῦ]α, [πΠ6 Αρίδη ἰᾶπαᾶ 5 ἀτουηᾶ, 
βϑαίηρ ἔμεν Ὀγεεα ποῦ δηγτῃϊηρ 50 πὰρ, θαῦ ΟὨΪΥ 
ὑΠ6 θϑδν δηα ἐπα θοδι δηα ὑπ6 611 νοὶ]. ὙΠογοίουθ, 
αἶδο ἀἰά ὑπο ψόπᾶθν ὑμαὺῦ Ὠδαγα ὑπαῦ ἰαΐθ ; ἱπαά θα 
ὑπο Ὺ 5αϊα {Πς ὑγάν θοῦ 11Θα ψ ἢ ᾿ηἰαπὶ ἴο ρΡ]Θαϑιγε 
8 οομρϑην ψ]ῦ ἢ δῃ 1416 τοηριθ.᾽" 
ἢ ὑπεθε ννογ5 ΡΉγ]θυβ θεηΐ Ηΐτη 51:6] ἔΤΟ ΠῚ 

{6 τηϊαβὺ οὗ πε τοδαᾶ θοΐῃ ἴο τηδῖκα τοοτ ἘπΟῸΡἢ ἴον 
ἴδθιηι ἔνγαΐὶπ ἴο σῸ ἐορεῖπου, ἀπ ἐπαΐῦ Π6 τϊσηῦ ἴη6 
ΘΑΒΙΘΥ ΠΟᾺΡ ψγῆδαὺ Ηδυδο]οβ μαα ἴο 88 ὺυ. ὟὟΠο πον 
οϑτη6 δογϑαϑὺ οὗ Ὠΐτη, πα ““ὅοῃ οἵ Απρϑὰβ᾽ αυοίῃ ΒΘ, 
“γοῦν ἔουτηθυ απαϑίϊο γοῖ πᾶνα ἀηϑυγεσθα γουγβα  , 
γοϑ αν ἀπα ἀτρῃῦ; θαὺ οὗ {Πϊ15 τηομβίευ, θεὶπρ γοι 
50 ἀδϑῖγα 10,1 ψ1}} [6}} γοὰ μον 1ὖ 811 [611] οαὖ Ἔνεῦν 
ννἰδ, σαν ΘΠ Ο6 Π6 οδηθ; [Ὁ ποῦ ὁΠπ6 τ8η ἴῃ 8}} 
ΑΥΡῸΒ δὴ βρθδκ οδυΐδίη!υ ἴο ὑμπδῦ; ΟὨΪΥ ψΕΙῈ ΨγῈ 
Ρειβϑυδαθα ἰὃ νγὰβ βϑοῆς Οοα 5εηῦ ἢΐτη ἴο νεχ {πε 
ΟΠ] άγοη οἵ Ῥμῃοιοόμδιβ θδοᾶῦβα 6 ψὰ8 ψτοίῃ 
ΘΟΠΟΘΥ ΠΡ ΒΟΙῚ6 δου ῆοθθ. ΕῸΥ 8}1} {πὸ Ἰου]δηα 6 Υ5 
ΟΊ ΒΟ α ἢ Πΐη ἃ5. ἢ πᾶ Ὀδβδὴ ἃ υἶνεὺ ἴῃ 
Ποοά ; Βα ρυπάογοα ἔπι 411] τὶ ῃοαΐ οἷον οὐ βυγἝεϊῦ, 
Ὀυΐ πτηοϑὺ οἵ 411] πΠ6 ρεορὶς οἵ Βειηθίπα, νγμοβα 
Ὀογάθυβ ἴο ὑῃεὶ" νεῪ ρστοαὺῦ ἃπα ἰπζο! θΥΆ Ὁ]6 τηΐ8- 
τογζαπια τυ  Π αἱ ἢ 5. 

Νον ὑπΠ15 αἸὰ Εασ θυ μου τηΔ 6 ΤῊΥ νΕΙῪ ἢγϑὺ ἰαϑκ ; 
ἢ μαῦρα πιὸ ἴο 5αν ὑπαὺ ἀἰϊγοα] θεαβὺ. 801 ἴοοκ 
ΙΓ τὴ6 Τὴν βυρρὶα ον δηᾶ ἃ σοοά ααϊνεογία! οἵ 
ΔΥΤΟΥ5, 86 ἴῃ ἔπ οἔϑὺ παπᾶ ἃ βἴουῦϊ οπᾶρεὶ, τηδᾶθ, 
νυ Ππουὺ ρ6ϑ]ηρ οὐ οἰ τ Πΐπο;, οὗ ἃ βΒῃαᾶν νυν] α-οὐννα τ ΐο ἢ 
Ὠγ 561 Πα ἔουπα ὑπάθὺ οἷν Η ε]σοη πᾶ ἴουῃ ἀρ 

“06 Αρίδῃ δμαβ᾽" : Ὁη6 Ῥϑίοροῃῃββθ. 
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εὑρὼν σὺν πυκινῇσιν ὁλοσχερὲς ἔσπασα ῥίζαις. 01 
αὐτὰρ ἐπεὶ τὸν χῶρον, ὅθι λῖς ἦεν, ἵκανον, 
δὴ τότε τόξον ἑλὼν στρεπτὴν ἐπέλασσα κορώνῃ 
νευρείην, περὶ δ᾽ ἰὸν ἐχέστονον εἶθαρ ἔβησα. 
πάντῃ δ᾽ ὄσσε φέρων ὀλοὸν τέρας ἐσκοπίαξον, 
εἴ μιν ἐσαθρήσαιμι πάρος τί με κεῖνον ἰδέσθαι. 
ἤματος ἦν τὸ μεσηγύ, καὶ οὐδέπῃ ἴ ἴχνια, τοῖο" 
φρασθῆναι δυνάμην οὐδ᾽ ̓ ὠρυγμοῖο πυθέσθαι. 
οὐδὲ μὲν ἀνθρώπων τις ἔην ἐπὶ βουσὶ καὶ ἔ ἔργοις 
φαινόμενος σπορίμοιο δι’ αὔλακος, ὅντιν᾽ ἐροίμην' 
ἀχλὰ κατὰ σταθμοὺς χλωρὸν δέος εἶχεν ἕκαστον. 
οὐ μὴν πρὶν πόδας ἔσχον ὄρος τανύφυλλον ἐρευνῶν, 
πρὶν ἰδέειν ἀλκῆς τε μεταυτίκα πειρηθῆναι. 

ἤτοι ὃ μὲν σήραγγά προδείελος ἔστιχεν εἰς ἦν, 
βεβρωκὼς κρειῶν τε καὶ αἵματος, ἀμφὶ δὲ χαίτας 
αὐχμηρὰς πεπάλακτο φόνῳ χαροπόν τε πρόσωπον 
στήθεά τε, γλώσσῃ δὲ περιλιχμᾶτο γένειον. 
αὐτὰρ ἐγὼ θάμνοισιν ἄφαρ σκιεροῖσιν ἐκρύφθην 
ἐν τρίβῳ ὑλήεντι δεδεγμένος ὁππόθ᾽ ἱ ἵκοιτο, 
καὶ βάλον ἃ ἄσσον ἰόντος ἀριστερὸν ἐς κενεῶνα 
τηὐσίως' οὐ γάρ τι βέλος διὰ σαρκὸς ὄλισθεν 9530 
ὀκριόεν, χλωρῇ δὲ παλίσσυτον ἔμπεσε ποίῃ. 
αὐτὰρ ὃ κρᾶτα δαφοινὸν ἀπὸ χθονὸς ὦ ὦκ᾽ ἐπάειρε 
θαμβήσας, πάντῃ δὲ διέδρακεν ὀφθαλμοῖσι 
σκεπτόμενος, λαμυροὺς δὲ χανὼν ὑπέδειξεν ὀδόν- 

τας." 
τῷ δ᾽ ἐγὼ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ γευρῆς προΐαχλον 
ἀσχαλόων, ὅ μοι ὁ πρὶν ἐτώσιος ἔκφυγε χειρός" 
μεσσηγὺς δ᾽ ἔβαλον στηθέων, ὅθι πνεύμονος ἕδρη. 

1 οὐδέπῃ ΟἸΟΪ Δ ΕΙΘΥ : ΤΏ55 οὐδ᾽ ὅπῃ ΟΥ̓ οὐδενὸς ΤΏ55 880 
τοῖα 5΄γηβθ 8180 ὑπ᾽ ὀδόντας ἔφαινε 8. ὃ ἩΘΥΙΏΔΠΗ : ΠΊΒ5 
ὅτι, ὧς, ὃς ὁ δα ἀρὰ Ὀγ Ηθυπ 
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ΤΗΕΟΟΕΒΙΤΌΒ ΧΧΝ, δ2ιο-23} 

γγΠΟ0]6 ἀπᾶ οοταρ] οἴθ νυ Ἱ ἢ 411 Π ον Ὀγδπομίησ τοοῖβ; ἀπ 
50 ἔουδῃ ἀπά τηδάς6 ἴῸὙ ἴμοθ6 ρᾶυῖβ νι μουα {6 ᾿οὴ νν88. 
ΒΕ ον ἤθη 1 τνὰθ οοῖηθ, 1 ἴοοῖκ 8πα {ρρεα τὴν 
βίη, ἃπα βὑγαῖ νναν ποίοῃθα ἃ ὈΘΔΙΘΥ οὗ ραΐπ ἂμὰ 

σΥὶοῖ, δηα [6]] 4-ἰοοκίηρ ὑΠ|8 νὰν ἀπα ὑπαὶ νὰν δἴδθευ 
ἴῃς Ρεϑυ!]δπῦ τηοπϑίου, 1 850 6 1 τϊσηὴῦ ΘΒΡῪ Ὠΐτη 616 
ἢδ 5Βῃου]α Ἔϑρὺ 8. Ἤναβ τ αδὺ πον, γεὺ οοὐ]Ἱὰ 1 
ΠΟΥΠΟΙΕ τηϑὺῖκκ Πῖθ ἰτᾶοκ ΠΟΙ δῶσ [185 τοδυϊηρ: 
ποῖ ΠΟ. νγὰθ ὑπεῦα ΔΩ τϑ δαὺ ΟΥ̓Ὲ ἃ Ρ]ουρἢ- θη 
πα Πα το] οἵ {Π6 βεεα- ἥσστον ὑμπαὺ 1 οου]ᾶ 566 δπὰ 
δὶς οἵ Βίτη, βθβαείπρ' ρᾷ]6 νγὰπμ ἔβαν Ἰσορῦ Ἔν ΕΙῪ τηδῃ δὖ 
1πΠ6 ἰδυιωθδῖεδα: Ηονβεῖϊν, 1 πϑνεὺ σάνε οὐδὺ ἴο 
56 ΔΥῸ ἐπα ᾿ΘδΎ Ὁρ]δπ ας 1] 1 5ῃου]α θΘΠοΙα Ηΐτη ἀπὰ 
Ραΐ Τηὐ βίγθησίῃ βρϑθαιν ἴο ὑπ 6 ἐεϑβῦ. 

Νονν ἑοναγαβ θνυθηΐηρ ἢ6 οδτηθ Ηἰθ ψψαγ5 πηΐο ΠΪ5 
ἄδθη 1] ἔβα βοΐ οὗ Η 659 δηᾶ ρογϑ, ῃἰβ ᾿δηρ]εα ππᾶπθ, 
Π15 συΐτη νἱβᾶρα δηα ἃ}] ἢἷ5 ομῃεϑὺ βραϊξογεα ψίτῃ Ὀ]οοά, 
δηα ΐβ. ἴοπριια Ἰ᾿ἰοκίηρ ἢΐβ ομᾶρ5. ΤῸ νγαυϊαν Πίχα 1 
Πα ταν 561} αυ]ο εν ἰπὶ ἃ Ὀγακα θοϑίάθ [ῃ6 ψνοοαγ ρδίῃ, 
δηα δον ἢ οϑιὴθ πϑϑὺ Ἰεὖ ΗὟ αὖ ᾿εἷ5 [οἴ ἤδηκ. Βαϊ 
ἴδ ἀνα ]θα τὴ ποῦ; ὑμε θαυρὲδα 5ῃδῖ οου]α ποῦ ρᾷδ85 
16 ἤδβῃ, θαΐ »]δησδα δῃα [6]] οὴ ἔπ6 ἔγεϑβἢ ρυθϑῃ βυγαχά, 
Αβιοπίβα, ἔῃ Ῥϑαβὺ 18  βυδάθην ἀρ Ηΐθ σον μϑδᾷ, 
δα Ἰοοκρα δρουΐ Πίτη ἀπα δροαῦ, ορεηῃΐηρ Ηἷβ ταοατῃ 
δηα 5Βῃονίηρ' Π15 ο]αϊζοποιιβ ἔθ ῖῃ ; νυ βουθαροι [ βρεᾶ 
διηοῦμου βῃαῦῦ ἔγοτη ὑπ86 αἰσίπο (ον 1 ἴοοῖς ἰδ ἢ] 
ἐμαὺ ὑῃς ἢγβὺ μαᾶ Ἰϑν τὴν παπᾶ ἴο πὸ ρᾷγροβθ), δᾶ 
βιηοΐα Πίτη οἰθαπ ἴῃ ἔπεα τυ α]6 οὗ πΠ6 ομεϑὺ ψνβεσε 
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ΤΗΕ ΒΌΟΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὑπὸ βύρσαν ἔδυ πολυώδυνος ἰός, 
᾽ ΚΤ 9 ΄ “ ᾽ ͵ » 
ἀλλ᾽ ἔπεσε προπάροιθε ποδῶν ἀνεμώλιος αὔτως. 

τὸ τρίτον αὖ μέλλεσκον ἀσώμενος ἐν φρεσὶν 
αἰνῶς 40 

αὐερύειν' ὃ δέ μ᾽ εἶδε περυγχληνώμενος ὄσσοις 
θὴρ ἄμοτος, μακρὴν δὲ περ᾽ ἰγνύῃσιν ἕλιξε 
κέρκον, ἄφαρ δὲ μάχης ἐμνήσατο: πᾶς δέ οἱ αὐχὴν 
θυμοῦ ἐνεπλήσθη, πυρσαὶ δ᾽ ἔφριξαν ἔθειραι 
σκυζομένῳ, κυρτὴ δὲ ῥάχις γένετ᾽ ἠὔτε τόξον, 

,7 ᾽ 7 ς Ἂ, , 1 ͵ὔ 

πάντοθεν εἰλυθέντος ὑπὸ λαγόνας τε καὶ ξύν. 
ὡς δ᾽ ὅταν ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ πολέων ἴδρις ἔργων 
ὅρπηκας κάμπτῃσιν ἐρινεοῦ εὐκεάτοιο," 
θάλψας ἐν πυρὶ πρῶτον, ἐπαξονίῳ κύκλα δίφρῳ, β 

“ Ν ς Ἂς “ Ε ΓΑ 5» Ν 

τοῦ μὲν ὑπὲκ χειρῶν ἔφυγεν τανύφλοιος ἐρινεὸς 250 
καμπτόμενος, τηλοῦ δὲ μιῇ πήδησε σὺν ὁρμῇ" 
ἃ : βτ5 ἈΠ Ν - 5. ΚΝ 3 ΄ " , Φ ὡς ἐπ᾽ ἐμοὶ λῆς αἰνὸς ἀπόπροθεν ἀθρόος ἅλντο 

, Χ μὶ δι... ἃ Ἀι ΦΕυν ζ 

μαιμώων χροὸς ἄσαι' ἐγὼ δ᾽ ἑτέρηφι βέλεμνα 
χειρὶ προεσχεθόμην καὶ ἀπ᾽ ὥμων δίπλακα λώπην, 
τῇ δ᾽ ἑτέρῃ ῥόπαλον κόρσης ὕπερ αὖον ἀείρας 
ἤλασα κὰκ κεφαλῆς, διὰ δ᾽ ἄνδιχα τρηχὺν ἔαξα 
αὐτοῦ ἐπὶ λασίοιο καρήατος ἀγριέλαιον. 
θηρὸς ἀμαιμακέτοιο" πέσεν δ᾽ ὅγε πρὶν ἔμ᾽ ἱκέσθαι 
ὑψόθεν ἐ ἐν γαίῃ, καὶ ἐπὶ ̓τρομεροῖς ποσὶν ἔστη 
νευστάζων κεφαλῇ: περὶ γὰρ σκότος ὄσσε οἱ ἄμφω 260 
ἦλθε, βίῃ σεισθέντος ἐ ἐν ὀστέῳ ἐγκεφάλοιο. 

τὸν μὲν ἐγὼν ὀδύνῃσι, παραφρονέοντα βαρείαις 
νωσάμενος, πρὶν αὗτις ὑ ὑπότροπον ἀμπνυνθῆναι; 
αὐχένος ἀρρήκτοιο παρ᾽ ἰνίον ἤλασα " προφθάς, 
ῥίψας τόξον ἔραζε πολύρραπτόν τε φαρέτρην" 

1 χῃηββ 880 εὐκάμπτοιο ὃ ἤλασα: Τη85 8180 ἔφθασα 
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᾿ΤΗΒΟΟΘΕΒΙΤΌΒ ΧΧΥ, 238--26ς 

1πΠ6 Ἰυπρθ Ἃο 1156.Ύ Βιυὺῦ πᾶΥὺ; ποῦ δνθὴ 80 Ψψγ)Ἅὰϑ πε 
]4ς6 οὗ Πΐτη ἴο θὲ ρίθιοεα Ὀγ 8 5016 φ Εν ΟῚΒ ΔΙΤΟΥ͂ ; 
ἔμ6γα ἰὐ [611 ναΐπ δα ἔγαβίταϊα δὖ Π15 ἔδεῦ. 

Αὐ {Π181 νᾶχεα δχοεεαϊηρ ἀἰβδιειηρειεα δηα τηϑας 
ὑὸ ἀγανν ἔου ὑπ {πι|νὰ {ἶπαθ. Βαΐ, εσα ὑπαῦ, πε γστανβηΐηρ 
Ὀεαβϑὲ τ δα διοιπα Πἰβ αγεβ δπα Ὀ6ῃ6]α τηθ, δπὰ 
Δ 5}}1π)ρ 411 58. [41] ἀθουὺ Π15 Ηἰπά θυ ραγὺβ θεϊποιρ ιν 
Ηΐτη αυϊοκὶν οὗ θα 1186. Νον νὰ Π15 ποῖ ὈΥΪττΐηρ᾽ 
ἢ ἴσα, 5 ὕδνγῃν ὑγ6 5565 Δη- 6 πα ΤῸΓ συγ, ἢ15 οἢϊπα 
ΔΙΌΠΘα {πκὸ ἃ θονν, 8ἃ5 ἢ σαϊμῃεογεα Ὠΐϊγη ὉΡ 4}} ὑοριεΠ 
αηΐο Ηἔδηκ δπα Ἰοῖΐη. ΤἸῆθη ὄνθὴ 885, ΏΘη ἃ 
ὙγϑΙΠν ἹΡ , ΘΠ ΗΪΠ σ᾽ τη81ι, ἴ8 Κ685 ὕΠ6 βθδβοηθα ψ]]α-ἢσ 
ὈουρἣΒ μ6 Βα ννᾶνιηδα αὖ {Π6 ἔγε δπα θεπαάβ ἔπθιὰ 
ἰηΐο ννῇθ 6 18 [ὉΓ δὴ δχὶ θα ομαγίοῦ, ὑπ ὑπϊη-υἱ πα θα 
ἤρνοοα Θβοᾶρα5 αὖ πε θεπαϊηρ ἔγοτη 8 σγᾶβρ δπὰ 
Ιδδρ5 δ ὁμα θουμα δἷδι, ενβὴ 80 αἰὰ ἐπαῖ αἰγϑῖα] ἸΙοῊ 
ἔγουη ἃ στϑαῦ νγᾶὰὺ οἵ᾽ βρυϊηρ' ΡΟΠ τηθ, ραηὐηρσ ἴο ΡῈ 
αὖ τὴν ἤδη. Τηθη τ ννὰβ ὑπαῦ στῇ ὑπ8 πα μαπᾶ 1 
τῃγαδϑὺ θείου τὴς ὑΠ6 οἱοαῖκ ἔγογ τὴν 5ῃου]οΥβ Γο] δα 
δθουῦϊ τὴν θυ ποθ α δυτοννβ, ἀπ τ ὑπΠ6 οὔπεν [Ὁ 
ΤΥ σοΟα 5βουπα 5ἰϑ ἀθονα τὴν Πδδα ἂπαὰ ἀονῃ νυν] ἢ 
ἰδ ΟΠ Πῖ5 οἵου, 8π4 ἸΟῪ! Τὴν Βαγταὰ ν]]α-οἸῖνα τγ88 
Ὀγοϊα οἰθδη ἴῃ ὑναὶπ οὐ ὕΠ6 τηθῦα βῃασου ρᾶΐξ οἵ 
ὑπᾶῦ ἀπναπαυ βῆ ]6 θεαβθὺ. Ὑεῦ δ5 ἴῸγ Ὠΐτη, Οὐ δνδὺ 
6 οου]Ἱὰ γϑϑοὴ τὴα ἢῈ νὰβ [4]|]6 ἢ ἴτουη ὑμπε τϊαδὺ οἵ 
Ηἰβ Βρυίηρ, πα 80 βίοοα στ ὑγαυ] προ ἔδεῦ δηᾶ 
νγαρρίηρ Πεδά, Πὶβ ὕννο εγεβ θεΐηρ οονεσεα ἴῃ ἀδγκ- 
Π685 θϑοδῦβα Π6 Ὀγαΐηβ ψ Υα 411-[ο- 5 Κθὴ ἰπ ἐπα 
5Κ8]}} οἵ Πίτη. 

Ῥεγοαίνίηρ ποὺ ὑπαῦ Π6 νγὰβ 84}}1 δργοδᾶ ψὶ ἢ ἐπε 
Ρᾶΐη δηᾶ συ οὗ ᾿ὖ, εγσα μα τηϊρῃῦ ὑθοον ὺ [15 υγῖΐβ 
Ι οαϑδὺ Ὧν ον πα τὴν Ὀχοίάθγεα ααΐϊνεῦ ἀροη ἐπῸ 
στουπα δηᾶ ἰοὺ ατίνο αὖ ὑῃ8 πᾶρθ οἵ ὑμαῦ χωδββυ 

221 



ΤῊΒ ΒῦσΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

ἦγχον δ᾽ ἐγκρατέως στιβαρὰς σὺν χεῖρας ἐρείσας 
5φς" Ἁ 7 » ͵7 ᾽ ζ ἐξόπιθεν, μὴ σάρκας ἀποδρύψῃ ὀνύχεσσι, 
πρὸς δ᾽ οὖδας πτέρνῃσι πόδας στερεῶς ἐπίεζον 

3 7ὔ 1 3 “Α Ὁ ’ δ. ἢ Ὁ , ᾿ οὐραίους  ἐπιβάς, πλευρῇσί τε μῆρ᾽ ἐφύλασσον, 
μέχρις οὗ ἐξετάνυσσα βραχίονος " ὀρθὸν ἀείρας 
ἄπνευστον, ψυχὴν δὲ πελώριος ἔλλαβεν" “Αἰδης. 

καὶ τότε δὴ βούλευον, ὅπως λασιαύχενα βύρσαν 
θηρὸς τεθνειῶτος ἀπὸ μελέων ἐρυσαίμην, 
3 » ΄ , θ 2 Ἁ 2 3 » 4 ὃ ,ὔ ἀργαλέον μάλα μόχθον, ἐπεὶ οὐκ ἣν οὔτε" σιδήρῳ 
ν (0 λρΡ 7 δέ [2 

οὔτε λίθοις τμητὴ " πειρωμένῳ οὔδε μεν ὕλῃ. 

ἔνθα μοι ἀθανάτων τις ἐπὶ φρεσὶ θῆκε νοῆσαι 
αὐτοῖς δέρμα λέοντος ἀνασχίζειν ὀνύχεσσι. 
τοῖσι θοῶς ἀπέδειρα, καὶ ἀμφεθέμην μελέεσσιν 
ἕρκος ἐνυαλίου ταμεσίχροος ἰωχμοῖο. 

οὗτός τοι Νεμέου γένετ᾽ ὦ φίλε θηρὸς ὄλεθρος, 
3 

πολλὰ πάρος μήλοις τε καὶ ἀνδράσι κήδεα θέντος." 

1 γη85 δῖ8ο οὐραίου πα οὐραί. “ ΠΙΒΒ 8150 μέχρι οὗ Ἐ: 
ΤΉΒ8 οἱ τη58 8η4 Μυβυγιιβ 8180 βραχίονας δπᾶ -νὰ 8. γῃ885 
αἶβο ἔλλαχεν 1 ἣν οὔτε ΝΝῚ : τη85 ἔσχε ὅ μυβ Μοίηθκθο: 
ἴη55 τμητὴ οὐδὲ λίθοις 
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ΤΗΕΒΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΥ, 266-281: 

προκ. Τῆδη ΠΌτα ἐπα ταῦ, Ἰαδὺ ἢ βϑῃου]Ἱα ὕξδι τὴθ 
ἢ Ηΐβ ἰδίοπβ, 1 σαῦ Τὰν διγὴβ ἃρουΐ Πἰ8. ὑῃτοαῦ, δηᾶ 
ὑγεδάϊηρ 15 Πἰπᾶά- ραν Παγὰ πο ἴῃ6 ρυουπα ἴον ἴὸ 
Κααρ {πε Ἰερβ οὗ ὑῆδῃλ ἔτοτα τὴν 5465, Β6] ἃ οὐ νυ τῃ 
πϊρῃΐ πα τηδΐπ 61}} αὖ Ἰδησίῃ 1 οουϊα γϑαῦ Ὠΐτη θδοῖς- 
ψᾶτα Ὀγ ἴδ ἔὈγα] δ ρ, πα 80 βίγείοῃβα Πῖμη βἰγδηρ] θα 
οὐ ἔπ6 στοά, πα ναϑὺν Ηδα68 τεοεϊνεα ἢϊ5 βρίὶ υῦ. 
Τὺ ἄοπα, 1 6}] ἃ-ροπαάυίηρ μον 1 τηϊρηῦ ἤδΥ τ] 

ΟἹ τὴς ἀεαᾶ Ῥεδβϑὶ᾽ β 5ῃαρ-πδοκὸδα δκίη. “Ὑὐβμαῦ ἃ 
ἴα5κ Γ᾿ τπουρῃῦ 1; ἴον μού νγὰβ πὸ ουαὐηρ ὑῃδῦ, 
παῖ ΠΟΥ νἱτἢ ψοοα ΠΟΥ νυν ἢ βἴομθ ποὺ γαὺ νυ ἱτἢ ἸτΌη. 
Αὐ ὑπμαῦ τηοπιθηΐ ομα οὗ ὑπε [πωυηογυία]5 αἰα τη τὴς 
Ι5ῃου]α οαὖ ἃρ {πα ᾿ἰοη᾽ 5 βκίη τ {πα ᾿ϊοπ’ 5. [α] 8. 
50 1 ἴο ἰδ, ἀπᾶ Πδα Πῖτη ἤαγεα ἴῃ ἃ ὑγτῖοθ, ἀμ οαδῦ ὑμΠ6 
5Κίη δθουῦ τὴθ ἴον ἃ ἀδίδπος ἀραϊποῦ ὑπ6 Πᾶνος οἵ 
ΘΆΒΗΪηρ' νν8Γ. 

ϑΌΟἢ, σοοά ἔποπα, νγὰβ [Π6 5ἰαγίῃρ οἵ {πε Τίοη οὗ 
Νεῖηθα, ὑμαῦ μα Ὀγουρηῦ 80 τποῃ ἃπα βού σου] 6 
Ὀοῦῃ ΡΟ τᾶ ἃπά Ὀεδϑβί." 
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ΧΧΥ.--ΤῊῈ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ΤῊΙΒ ροθηὶ 1065. Ῥγοδαδίῃ τυγιέέοη ἐπ ποποῖῦ 9. ἐδδ 

ἐγεϊἐἑαξοη οΓ ἃ δου 9} πῖπε ἵπίο ἐδ πιψδίογίθς ΟΡ Πὶοη δι 

δψ α πιοοῖ 5ἰαψίηρ-γίθ. Τ71λαί ψομηρ οἰλίάγοη 0676 

ἐπἐἑαίοι ἐπίο ἐΐδδο τενδίογίθδ 5 οἰθαῦ Κἔγοηι ἃ ροθηὶ οὗ 

Ἀπ δένειδ ἐπι ἐμ6 Απίμοίοσῳ, τυἱδοῖ,, πιαῳ ἤαυς δδθη τυγϑέθη 

Υ α οἱροδίαν οσοαδίοη ; απαὰ ἐπ (αἰ ηιασίπα Αγέθηνδ αδὴϑ 

ἐμαὶ ᾿θν ηιαϊάθη αἰἑοπάαηέ5 σμαϊἑ δ πΐπθ ψοαγς οἰά [π 

ἐμὲ ροθηι ἐπ ξαίλον ἀδδονγὶδοα ἐδ δἰαψῖηρ ὁ Ῥεπέψδια ὃν 

ἠδ ηιοίμον, απ ἑαΐο8 ογθαϊέ ἐο ἠδηιδοὶ Γ ΚῸΥ ἐοἰἰονυῖπσ ἤθν 

ὀχαρερίθ. Ὅλ 6 δἰαψῖηρ ὁ ἐΐα δου 6 ἐπε ὑγίηρίηρ οΓ᾽ ἤΐηι 

ἰο 1])ἰοπ διιδ, δυθη α5 ἐΐε ϑαρσίο5 πιαα αηπψηιθα ἐηιριογέαί 

ὃψ ὑγίηρίηρ ἀΐηι ἰο Ζειδ. " 76 ροόηι 15 αἰηιοδέ οογέαϊηίῳ 

ποί ὃψ Τ᾽ εοογίίιδ, ὑπ σμοῖ ροθηιδ παρ τυεἰΐ ἤαυς γσιγδεὶ 

ἴηι ἐδιο οοηιροί λοηο ηιοηοποα ἐπ ἰΐπ 112 ὁ} ἐἠ6 Ῥιοϊθτην. 

1. Απθὶϑῦ. ἀπίῃ. Ῥαΐ. 11. 40, (Δ). 8. 14, ᾳυούοά Ὀγ 
ΟΠΟΙμθΙου. 



ΧΧΥΙ.-ΛΗ͂ΝΑΙ Η ΒΑΚΧΑΙ 

Ἰνὼ κΑὐτονόα χἀ μαλοπάρανος ᾿Αγαύα 
τρεῖς θιάσως ἐς ὄρος τρεῖς ἄγαγον αὐταὶ ἐοῖσαι. 
χαὶϊ μὲν ἀμερξάμεναι λασίας δρυὸς ἄγρια φύλλα 
κισσόν τε ζώοντα καὶ ἀσφόδελον τὸν ὑπὲρ γᾶς 
ἐν καθαρῷ λειμῶνι κάμον δυοκαίδεκα βωμώς, 
τὼς τρεῖς τᾷ Σεμέλᾳ, τὼς ἐννέα τῷ Διονύσῳ. 
ἱερὰ δ᾽ ἐκ κίστας πεποναμένα χερσὶν ἑλοῖσαι 
εὐφάμως κατέθεντο νεοδρέπτων ἐπὶ βωμῶν, 
ὡς ἐδίδασχ᾽, ὡς αὐτὸς ἐθυμάρει Διόνυσος. 
Πενθεὺς δ᾽ ἁλιβάτου πέτρας ἄπο πάντ᾽ ἐθεώρει, 
σχῖνον ἐς ἀρχαίαν καταδύς, ἐπιχώριον ἔρνος. 
Αὐτονόα πράτα νιν ἀνέκραγε δεινὸν ἰδοῖσα, 
σὺν δ᾽ ἐτάραξε ποσὶν μανιώδεος ὄργια Βάκχω, 
ἐξαπίνας ἐπιοῖσα" τὰ δ᾽ οὐχ ὁρέοντι βέβηλοι. 
μαΐνετο μέν θ᾽ αὕτα, μαίνοντο δ᾽ ἄρ᾽ εὐθὺ καὶ 

ἅλλαι.3 
Πενθεὺς μὲν φεῦγεν πεφοβημένος, αἱ δ᾽ ἐδίωκον, 
πέπλως ἐκ ζωστῆρος ἐς ἰγνύαν ἐρύσαισαι. 
Πενθεὺς μὲν τόδ᾽ ἔειπε “ τίνος κέχρησθε γυναῖκες ;" 
Αὐτονόα τόδ᾽ ἔειπε “ τάχα γνώσῃ πρὶν ἀκοῦσαι. 
μάτηρ τὰν κεφαλὰν μυκήσατο παιδὸς ἑλοῖσα, 
ὅσσον περ τοκάδος τελέθει μύκημα λεαίνας" 
Ἰνὼ δ᾽ ἐξέρρηξε σὺν ὠμοπλάτᾳ μέγαν ὧμον 

“ 1 ἄλλαι ΑΏΓΘΗΒ: τη88 ἄλλαι 
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ΧΧΥΙ. ΤΗΝ ΒΑΟΟΗΑΝΑΙΒ 

ΤΉΠΕΕΚ ἀδιηθβ ἰεα ἴῆγθα τηϑίηΐθ5 ἴο ἐπα τηοπηΐδίῃ, 
ἴπο, Αὐτϊοποῦ, ἃπα ΔΡὈ0]6-ομβεκβα ἀρανὸ, ἂπᾶ σαΐμοι- 
ἴῃρ ἔπεα ψ 1] ἰθαναβ οὗ ἴῃς 5ηδρ-Παϊγβα οδῖκ, δπὰ 
Εἰνίπρ ἵν ἃπα ογουπα]ϊηρ ΔΒΡΠοα 6], ψτουσηῦ ἴῃ ἃ 
Ιασσα οὗ με ἔογεϑὺ ὕνεϊνα αἰ ἴδυϑ, απο ϑειηθ]ὸ ἔῆγαα 
ἃ υηΐο ΠΙΟΠΥΒαΒ ηἷἶπθ, ΤΠθη ἴοοῖκ ἐΠ6Υ ΕἸ ΌΙα ἃ 
Ὀοχ οἴδυϊηρϑβ τηδάθ οἵ ὑπεὶν ἢδπα8 ἃπα ἰαἱα ἔθϑιη ἴῃ 
ΠοΙγν βίίθποα ρομ ὕποβα αἰΐατβ οἵ ὑπμπεὶν ραυμουϊηρ,, ἃ5 
νγὰβ8 δ οποα {6 ργεοαρὺ δηαὰ ὑπεῈ ρίδαβυσα οἵ {πε 
ϑστοαὺ ᾿ϑοηυϑαβ. Μοδηνῃα Ῥαμηΐηθυβ βρῖθα ΡΟ᾿ 
811 {πδὺ αἰα ἔτομ ἃ βίβερυ οτἵὰρ, θεΐηρ ογθρὺ ἰηἴο 8Π 
διηοίθηῦ τηδϑι ἢ - γα θ βοἢ 85 σσον ἴῃ ὑπαὺ οουηΐνν. 
Αὐΐοποθ ἂν Ὠίτη ἤγϑθὺ ἃἀπαὰ σανα ἃ ΠουΥ]6 βῃσίθκ, 
Δα τηδάθ αυΐοῖκ οοηδιβίοη οὗ ὑπ6 βαογθα {ῃϊηρβ οὗ ὑΠ6 
τηϑα αϊηρ Βαοοθιβ ἢ Ποὺ θοῦ, ον ὑπ 686 ὑῃϊπρθ 816 
ῃοῦ ἴο θὲ β5δθὴ οὗ π6 ρτοΐδῃθβ. Μδᾶ νγὰβϑ 586 πον, 
δηα ὕῃε οὐμοὺβ ψοῖα ϑὑγαὶσ ῦνναν γηδα αἶδο. Ῥεηςηθαβ, 
με ἢξα αἴγαϊα, αηὰ ἴῃ ψοιηξῃ, σἰναϊησ ὑμὶν Κινγ]85 
ἋΡ ἃροιυΐ ὑποὶν ἐπίσηβ, ἔμπον σεῦ ἴῃ Ποὺ Ρυγβαϊῦ. 
Ῥεηΐμθυβ, 6 οὐἱδα ““ηαῦ νοι] γοῦ, γε νγνοιηθη ἢ ὁ 
Αὐυΐοποα, 58ῆ6 οὐδ ““ Τηδὺ 588}} γοὰ Κπον 6ὐα γοῖι 
ἢδὰν 1. ΤΏρη ἴοοκ οἵ {πὸ τηοῦμον πα μοδα οἵ Πδὺ 
ΟὨΠ] ἃ δηᾷ τοαγϑα δνὲπ 85 ὑμε τοδῦ οὗ ἃ τ] οἢ ἸΙοη 655, 
νγΏ1]6 ἴηο βεὐιίησ ἴοοῦ ἀρὸρ ᾿ἰβ ΘΙ σψγθποῃϑα 
5ΒΠοΌ]οΥ δηα βῃουϊάθυ- ]δ6 τόσα ὑῃ6 οπθ βίἄς οἵ 

“εχ Θ᾽ Ή65᾽ : ΘΟΙΏ ΘηΪ68, “εΡΡ]6- ἢ ϑοϊκϑᾶ "᾿: ὑπο αγσϑοὶς 
ΤΩΔΥῪ 8150 τπιϑϑὴ " νν ἰύο- δορά. 32} 



ΤῊΗΕ, ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

λὰξ ἐπὶ γαστέρα βᾶσα, καὶ Αὐτονόας ῥυθμὸς 
οὗτός" 

4 ὦ Ν ΄ - 
αἱ δ᾽ ἄλλαι τὰ περισσὰ κρεανομέοντο γυναῖκες. 

ἐς Θήβας δ᾽ ἀφίκοντο πεφυρμέναι αἵματι πᾶσαι, 
3 " ᾿ς Ν 5 “ 7 ἐξ ὄρεος πένθημα καὶ οὐ ἸΠενθῆα φέροισαι. 

οὐκ ἀλέγω' μηδ᾽ ἄλλος ἀπεχθομένωϊ Διονύσῳ 
φροντίζοι, μηδ᾽ εἰ χαλεπώτερα τῶνδε μογήσαι," 
ΜΝ "ἤν ,ὕὔ Ε Ν 7 2 7 εἴη δ᾽ ἐνναέτης ἢ καὶ δεκάτω ἐπιβαίνοι" 
αὐτὸς δ᾽ εὐαγέοιμι καὶ εὐαγέεσσιν ἅδοιμι. 
ἐκ Διὸς αἰγιόχω τιμὰν ἔχει αἰετὸς οὕτως. 
εὐσεβέων παίδεσσι τὰ λώϊα, δυσσεβέων δ᾽ οὔ. 

χαίροι μὲν Διόνυσος, ὃν ἐν Δρακάνῳ νιφόεντι 
Ζεὺς ὕπατος μεγάλαν ἐπυγουνίδα κάτθετο λύσας" 
χαίροι δ᾽ εὐειδὴς Σεμέλα καὶ ἀδελφεαὶ αὐτᾶς 
Καδμεῖαι πολλοῖς μεμελημέναι ἡρωῖναι,3 
αἱ τόδε ἔργον ἔρεξαν ὀρίναντος Διονύσου 
οὐκ ἐπιμωματόν. μηδεὶς τὰ θεῶν ὀνόσαιτο. 

1 ἀπεχθομένω ΒΕΡΡΊΚ : Τη88 -ναι 3 δὲ μογῆσαι ΑἮτ : πη88 
δ᾽ ἐμόγησε 8. Ὁ85 αΓἴδδἕθ : τὴ58 πολλαῖς 8Πα ἡρωίναις 
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ΤΗΞΝΟΟΕΙΤΌΒ ΧΧΥῚ, 25--8 

Ηΐπη, δπα Αἰΐοποα τηϑάθ ὅΠ6 οὐμοὺ δα κα αηΐο ἰδ; 
Δα {πῸ οΟὗΠΟΥ νου θη του οὐδ ὑΠ6 ταϑὺ οἵ {πὲ 
θυΐομοσν. Απᾶ 80 ὑβαδθ]δα 411 σι Ὀ]οοά {παν 
σαντα ἢ ποι ἱπῖο ἜΠΘΡ65 ἴῃ {Π6 βἰεδα οἵ ἃ 
Κιπατθα ψὶρηῦ ἃ Κἰπαγβα νοα. 

ΑΠπα 1 οαγα ποῦ [ἢ ὑπ νὺ αἰά, Δηα ΡὈΥΔΥ πὸ οὐδ. τηδῪ 
ἴακε ὑπουρῆηῦ ἴῸΥ δὴν ὑπαῦ 15 μαϊβα οἵ 1 οηγβαβ, ΠΑΥ, 
ποῦ 1 σι. ἢ δὴ ὁΠ6 ΒΒ ΠῈῚ ἃ οῦβ6 ἔαϊα ἔπδη Ρεη 685 
δα θ6 θα ἃ ΟΠ] πΐπα γεᾶγβ ΟἹ] οἵ σοίῃρ' ἴδῃ γεδῦ8. 
ΑΒ ἴῸΓ τὴθ, ἴὩδυ 1 θῈ ρυτα δπα ἀἄο ἴῃ ψ}}}] οἵ ὑμδθιη 
ὑπαῦ ἃτὸ ρΡᾷτε. πὰ Βαΐῃ ὑπ6 δὰρ]8 ποποὺῦ οὗ ὑπ6 
Αδρ5- Βεασοσ. Τὸ {π6 ομ]άγεη οὗ ρμίουβ ἔδίῃθιβ 
θεϊοηρσ ἔπΠε6 σοοῦ {ῃϊηρθ γαῦμου ἔμδη ἴο ἴποβα ὑπαΐ 
6016 οὗ ᾿τηρίου5 τ6 ΠΗ. 

ΑἸ]! δὶ] ἴο Πιομγϑιιβ, γἤοτη τηοϑὺ Πρ Ζειβ ἴοοῖς 
ἔογτἢ ἴτομ ἢΐδ τη συν ἐπὶρἢ ἀπα 16] ἄονηι ἰῃ 5ΠΟΥΥ 
Ὀυδοϑητι ; δηα 4}1} 811} ἴο θϑθδαυύΐθοιβ ϑὅϑιηθὶθ δῃηα ΠΘΥ 
Βδγοΐηδ βἰϑίθυβ, ὑῃ 6 ἔδυ-πΠοπουτϑα ἀδαρηξουβ οἵ Οδαχητϊιϑ 
γγῃο αἰα αὖ Ιοηγβαβ᾽ Ὀἰααϊηρ {Πἰ8 ἀθοα ἐμᾶὰῦ ποπα 
τᾶν Ὀϊΐδηθ. ματα ᾿ἰϊ8 ἃ (ἀοα᾿ 5 ψΨ}Π Ἰδοῦ πὸ τηδῃ 
οδν]]. 

““Μδᾶθ ὑμθ οὐὔμοὺ βἰάθ {κ6 υαηὖο 1Ὁ᾽ : ὑπμθὸ ατθοὶς 15 
“Αὐὐοποθ5 τγύμπὶ νὰ ὑπ6 βϑιηθ,᾽ 1.6. “Απύοποθ ζο]]ον ρα Ὁ 
βιιϊῦ. ““ ΚΙπαγοᾶ ψιρῃῦ᾽ ; πΠ6 ΟὙτθοὶς ἢδΒ ἃ συμ ΡΠ ΠΡΟῚ 
Ῥεπέδοιϑβ πα ροπέμδηνα (νγ06). 
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ΧΧΥΠ.--ΤΗῊΗΒ ΤΟΝΕΈΒΒ᾽ ΤΑΙΚ 

ΤῊΙΒ ροθηὶ ἐπι ἐΐς οοηιρίοίε ξΌγηι ἴσας ἃ τιαίοἶ, δοίγυθοη α 

δλορἠηογὰ ἀπά ἀποίθογ τυἤοηι μ6 μαὰ οπαίίθησοά, ἐπα δέαλε 

ῥὑοῖπρο με δμορἠετα 5 ρίρε. ἼἍλὲ ηιϊδοῖηρ ραγέ σοηιργίδεα 

ἐλδ ἰὔμθ5 ἐπέγοάιοῖηο ἐΐ6 ηιαίοίι, ἐδ τυποίε 97 ἐλ γἱυαΐ 5 

»ῖοοο, απὰ ἐδ ργοίμαο 9, ἐδδ δλορλογα᾽ 5 ρίθοο. Ἡγλμαΐ ἐδ 

ἰ6 6} ἐδ ἐπα πιαῖπ ρατέ ὁ ἐλ6 δπορἠονά᾽ 5 ρίοοο, ἐΐ5 ορλίορσιο, 

απὰ ἐδ αὐοαγὰ ὁ} ἰδδ τρρῖγο. 6 τρηριγῈ γοέμγηδ ἐδ6 

δλορἠονα ἠδ ρίρε, απὰ ααἀάδς α οοπιρίδηνιοηέ ἐπ ἐλα ἤόγηι 97 

ὦ γεηιιοδὲ ἐἠαΐ πον ἠδ τυἱἱΐ ρίαψ μἶηι αποίδον ΟΓ ἠϊδ ἐπιγιδς, 

8, ποΐ Λαυΐηρ ἰοδέ ᾿ὶδ ρῖρε ἴηι. ἐλ6 ηιαίοῖ, ἢ τυῦἱἑ δἐδΐ δ 

αὐίε ἰο ἀο. ἴπ ἐμε αϊαίοσιο σιρροδοά ἰο δ γϑοϊοά, ΟΥ 

ρογδαρς ἰο δδ διρ, δῃ ἐπα δλορηογα, οπὲ 5ρθαΐθῦ αρϑηυθγ 5 

ἐδ οὐλθῦ ὁρεαλον ἰἤιθ [7 ἰΐπα ὀχοθρέ ἴα ἔυο ρίαοσοδ γτυἤξγο 

ἐδε δαηιθ δροαΐον ἔα ὥσο ἰΐπθβ. 7656 ὀχοορίϊοηξ, 

ἨδΟΘΘΘαΡΉ ἔπ ΟΥ̓ΘΥ ἰο “017 ἐᾷα γῦϊῈ ὁ. ἀρϑηυθγον, ἤαυε 

ὀγοιισὴΐ αδοι α τυγοηρ αγγαηροηιθηΐξ ο ἰἕμδς 9 απὰ 19 ἴῃ 
ἐπε γιαημϑογρί. 16 ροθῆὶ τα δὲ αδογίδοί ἰο απ 

ἐριϊέαίον οὐ Τ᾿ λεοογἕια. 12πὸ 4. λδ μας ἑαίθη δοάϊίψ 7 οι 

ἠΐηι, 
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ΧΧΥ͂ΤΙ..- [ΟΑΡΙΣΤΥΣ] 

9 ε᾽ ο . " . 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
Τὰν πινυτὰν )Λέναν Πάρις ἥρπασε βουκόλος 

ἄλλος. 
ΔΑΦΝῚΣ 

μᾶλλον ἑκοῖσ᾽ “λένα τὸν βουκόλον ἐσσὶ φιλεῦσα. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ ὃ ν᾿ 
μὴ" καυχῷ σατυρίσκε" κενὸν τὸ φίλαμα λέγουσιν. 

ΔΑΦΝΙΣ υ 
ἔστι καὶ ἐν κενεοῖσι φιλάμασιν ἁδέα τέρψις. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
μ , 7 Α΄ Ὁ 4 Ἀ , ᾿ τὸ στόμα μευ πλύνω καὶ ἀποπτύω τὸ φίλαμα. 

ΔΑΦΝῚΣ 
΄ὔ 7 [ω᾿ 7 7 Μ ,ὔ πλύνεις χείλεα σεῖο; δίδου πάλιν, ὄφρα φιλάσω. 

ἈΚΡΟΤΙΜΗ 

καλόν σοι δαμάλας φιλέειν, οὐκ ἄζυγα κώραν. 

1 ἑκοῖσ᾽ ΑὮΥΘΗΒ: Πη185 ἐδοῖσ᾽ ἐσσὶ ἘΠ ; τη88 ἐστὶ 3 μὴ 
ΜυθΌΓΙΒ : Τ]55 οὐηϊῦ 
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ΧΧΥΤΙ.-- [ΤῊ ΤΟΝ ΈΙΒΒΘ᾽ ΤΑΙ ΚΊ 

(1 ϑλερἠσογὰ ἐοίίδ 9. ἐΐθ οοπυθογδαίϊοα ὀοίγυδθη 
ἐδαρληῖς απὰ Αογοίϊηιδ) 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
Ὕναβ ἃ πϑαΐμεγα κ᾿ γοὰ οαγϊεα οὔ᾽ ἐπΠ6 νυ ΐθ6 

ΗδεἸεη. 
ῬΑΡΗΝΙΒ 

ΗδεἸδη ἰδ Ἰοτα ψἹ]ΠΠηρσ πον, Ὁ Υ 5η6 Κιβθθθ ΠῸῚ 
πϑαξῃοσα. 

ΔΟΒΟΤΙΜΕ 
ΒΟ Ό, τὴν βαύγυς-θου, Ὀ6 ποῦ 50 5.16 ; ὑΠπδ δ᾽ 5 ἃ βαυϊησ 

““πουρηΐ ρῸ65 ἴο ἃ Κ'β5.᾿ 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
Ενϑῃ ἴῃ 8 δι ρὺυ Κιβδ ὑπο θ᾽ 5 ἃ βϑιυεεὺ ἀο]ρηῦ. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
Ιοῖκ γε, 1 ψὶρε τὴν του οὐ γοὺν κἰθ5 πα βρὶϊ ἰξ 

ἔγομ. ΤΩΘ. 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

γγῖρε τὰν 1ἰρ5, αυοΐμα ἢ ἔθη σῖνα ἔμϑι ΕΙΠΘΥ 
δραΐη ἃπα ἢᾶνα πδ66 ἃπούμου. 

ΑΟΠΟΤΙΜΕ 
Ὕνετα γαῦμον Ῥθοοχηϊηρ γοὰ ἴο ἰκἰδθ. γοῦν Ὠ ΘΙ ἴδ 5 

ὑμ8ῃ ἃ τηδίἀθῃ νγοσηδη 1 Τη6. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

ΔΑΦΝῚΣ 
μὴ καυχῶ: τάχα γάρ σε παρέρχεται ὡς ὄναρ ἥβη. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
ἃ σταφυλὶς σταφίς ἐστι καὶ οὐ ῥόδον αὖον ὀλεῖται. 10. 

ΔΑΦΝῚΣ 
ἥδε τί γηράσκῃ; τόδε που μέλει καὶ γάλα πίνω. 9 
δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς κοτίνους, ἵνα σοί τινα μῦθον ἐνέψω. 11 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ ! 
οὐκ ἐθέλω: καὶ πρίν με παρήπαφες ἁδέϊ μύθῳ. 

ΔΑΦΝΙΣ 
ἀν δον πὰ ς 7 ͵ν»ν» δ ΄ ᾽ ΄ὕ 

δεῦρ᾽ ὑπὸ τὰς πτελέας, ἵν ἐμᾶς σύριγγος ἀκούσης. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗῊ 
τὴν σαυτοῦ φρένα τέρψον' ὀϊζύον οὐδὲν ἀρέσκει. 

ΔΑΦΝῚΣ 
φεῦ φεῦ τᾶς ΠΠαφίας χόλον ἅζεο καὶ σύγε κώρα. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
χαιρέτω ἁ Παφία" μόνον ἵλαος "Άρτεμις εἴη. 

ΔΑΦΝΙΣ 
μὴ λέγε, μὴ βάλλῃ σε καὶ ἐς λίνον ἄλλυτον " ἔνθῃς. 

ΑΚΡΟΤΊΜΗ 
βαλλέτω ὡς ἐθέλῃ: πάλιν ἔΆρτεμις ἄμμιν ἀρήξει.3 18 

1 φῃΐβ 1Ππ 18 οἱ θα ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΠΊΒΒ: γηράσκῃ Ἐὶ : Τη85 -σκω 
2 ἄλλυτον Μὺυβ (3) : 1η85 ἄκλιτον 3. ἐθέλῃ ἘΠ: τὴβ85 ἐθέλης 

ἀρήξει ἘΣ : 1η88 ἀρήγη 
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ΤΗΝΟΟΕΙΤΙΙΒ ΧΧΥΊΙΙ, 8--ι8 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
ΒΟΥ γοῦ, θ6 ποῦ 80 806 ; γοῦν γοῦϊἢ Ρᾶ8565 γοὶ ὈΥ 

ἔκ ἃ ἀὐϑᾶμ. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

᾿Βαΐ Π6 ργαρε᾽β ἴῃ ὕΠε ταϊβίη, ἃπα αὐν τΌ56-ἰθᾶνεβ 
ΤΩΔΥ ᾿ἶνα. 

ΒΑΡΗΝΙΒ (ἰδδύηρ ἀ6 7 οἠδε) 
58,4}1 ἐλ5 θῈ βυβεγεα ἴο στον οἱά, ὑπαὺῦ 185. τὴν τὰ ῖ!}κ 

ἀηα Βοπαυ ἢ Ῥυὰν γοῦ οοτηδ Εἰ πον ἀπά θυ ὑΠο56 νυ ]]α- 
ΟἸἶνα5; 1 ννου]Ἱα ἔαϊη {61} γοι ἃ ἴδ16. 

ΛΟΒΟΤΙΜΕ 
Ναγν, 1 ὑμᾶπκ γουὺ ; γοι Ὀαρυ θα τὴ θϑΐοτε ψἱἢ 

τοὺ Ργεῦς [Δ8]65. : 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

ΤΉΘη ΡΥΔΥ γοὰ οοτηθ Εἰ Π6ὺ ὑπᾶθὺ ὑΠποϑα δἰτηβ δὰ 
ἰοῦ τὴϑ ρἷδυ γοῖ τὴν Ρΐρε. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
ΝΑΥ ; ὑμπαῦ νὰν γοὺ τηδὺ ρἰθαβιτα γουγβο!; βοδηΐ 

ἸΟΥ͂ ΘΟΙη65 οὗ ἃ ΒΟΥΥῪ ἐῃίηρ. 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
ΑἸδοκαάδυ ! γοὰ κονβθ, ποπον, τπηυδὺ δ᾽ θη ἴδαν 

ἴΠ6 ψυαῦῃ οὗ ϑάγταθ Ῥδρῃίΐδη. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
θᾶμα Ῥαρῃΐδη τᾶν ΡῸ Πιδηρ' [Ὁ] [16 ; ΤῊΥ̓͂ ΡὈΥ̓ΔΥΘΙΒ 

ἀΥ6 ἴο Αὐδοϑυηῖβ. 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

ΗΕ! οὐ 5η611 παν αὖ ὕπ66, δῃ ἔπθη ὑπουὲ θὲ 
ἴῃ ἔΠε ἔγὰρ. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
[μοῦ μὸὺ μᾶνα αὖ τηὲ; Αὐδεμγδ υν1}} Π6ῚΡ τὴθ ουΐ. 
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ΤῊΒ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΘΕ : 

ΔΑΦΝῚΣ 
οὐ φεύγεις τὸν "ἔρωτα, τὸν οὐ φύγε παρθένος ἄλλη. 20 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
φεύγω ναὶ τὸν Πᾶνα: σὺ δὲ ζυγὸν αἰὲν ἀείραις. 
μὴπιβάλῃς τὴν χεῖρᾳ' καὶ εἰσέτι χεῖλος ἀμύξω.3 

ΔΑΦΝῚΣ 
δειμαίνω, μὴ δή σε κακωτέρῳ ἀνέρὶ δώσω. 

ἐ 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
πολλοί μ᾽ ἐμνώοντο, νόῳ δ᾽ ἐμῷ οὔτις ἕαδε. 

ΔΑΦΝΙΣ 
εἷς καὶ ἐγὼ πολλῶν μνηστὴρ τεὸς ἐνθάδ᾽ ἱκάνω. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
καὶ τί φίλος ῥέξαιμι; γάμοι πλήθουσιν ἀνίας. 

ΔΑΦΝΙΣ 
οὐκ ὀδύνην, οὐκ ἄλγος ἔχει γάμος, ἀλλὰ χορείην. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ναὶ μάν ςιασι γυναῖκας ἑοὺς τρομέειν παρακοίτας. 

ΔΑΦΝΙΣ 
ω ἈΕῚ Ζ ν , ν 4 7 “- 

μᾶλλον ἀεὶ κρατέουσι" τί καὶ “ τρομέουσι γυναῖκες; 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ὠδίνειν τρομέω: χαλεπὸν βέλος Ἐϊλειθυίης. 

1 ἀείραις ΑὮΓ: 1188 ἄειρες 2 Ὁῃῖβ 1π 5 Ῥοΐοτθ 18 ἰη 
ΒΟΙΏΘ 58, αἰζου. ἴὖ ἴῃ οὔϑυβ 9. ἕαδε (ρον,) ἘΥΙύΖβο : 
Π155 ἀείδει, Μ 5. ἔαδε 4 τί καὶ ὟΝ] : τὴ85 τίνα 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΨΥΤΙ, τ9--29 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
Νο οὔδει τηϑίἀθη δϑοῦρεθ ἴονα, ποὺ ἀοσὺ ὑπο 

Ἔβοᾶρα ἢ ΐμ). 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

Ἔοτνε Ρδῃ, ὑπμαῦ ἀο 1; 8ἃ5 ΤῸ} γοι, 1 ΟὨΪΥ ΡΥΔΥ γοὰ 
ΓΏΔΥ ΕΥΘΙ 681: 15 γόκθ. (6 ρμὲς ἠϊ αγὴὶ αδοιί ἤθν 
ἀραὶ ηαλος ἰο ἐἶδ8 ἤδὺ ἀραΐ) ὐπῃδηα τη6, ηδη ; ἢ] 
θ1ῖ6 ἐῃγ 1ἰρ γεῖῦ. 

ῬΑΡΗΝῚΒ 
Βυλ1 ἔδαν 1 1 Ἰοὺ ἴδε σὸ ἃ ψΟΥύβ6Ὶ τηδ νν}}} ἢὰνα 

[Π66. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

Μδϑην {ῃ6 ψοοσῦβ πᾶνὰ 66 αἰἴδου τηθ, θαὺ ἤδνοῖ ἃ 
ΟΠ6 Πᾶνα 1 Πα ἴο τὴν τηϊηά. 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
611, Πθυα 8πὶ}1] σοΐὴθ ἴο δα οἱ τηοσθ ἴο ἔξοβα 

ΤΩΘΏΥ͂. 
ΑΟΘΒΟΤΙΜΕ 

Ο {πἰεπά, νι μδαῦ ἰ5 ἴο ἀο ἢ τηδυγίαρσα ἰ5 81] ννοϑ. 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
ΝΑΥ ; ἃ τηδιγίαρα 5. ἃ [πίη πο . οὗ ραΐῃ ΠΟΥ 

στοῦ θαΐ γαῦμοὺ οἵ ἀδποίηρ, 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

Αγε, θαὺ [τὰ ἰοϊὰ πε ψῖνεβ ἄο ἔδασ. ὑπεὶν Ρεά- 
[6] ]οννϑ. 

ΠΑΡΗΝΙΒ 
ΝΑΥ; ταῦμευ. πᾶνε ἔπεν δνϑὺ ὅπ6 ὌΡΡΕΥ παπᾶ ; 

νγδὺ 5ῃου ἃ νυίνεϑ ἴδδυ ἢ 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
ΓῚ5 ὑῃ6 τῆτορβ 1 ἔδαν ; ὑμε βτοκε οἵ ἘΔ] οἰ τ γία 15 

Βαγτα ἴο Ὀθδΐ. ΐ 
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ΤΗΕ ΒύΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΔΑΦΝῚΣ 
ἀλλὰ τεὴ βασίλεια μογοστόκος "Αρτεμίς ἐστιν. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
ἀλλὰ τεκεῖν τρομέω, μὴ καὶ χρόα καλὸν ὀλέσσω. 

ΔΑΦΝῚΣ 
ἢν δὲ τέκῃς φίλα τέκνα, νέον φάος ὄψεαι υἷας. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗῊ 
,ὔὕ Ψ ΝΜ ,ὔ ΕΝ Ἃ 2 ΄ὔ 

καὶ τί μοι ἕδνον ἄγεις γάμου ἄξιον, ἢν ἐπινεύσω; 

ΔΑΦΝΙΣ 
πᾶσαν τὰν ἀγέλαν, πάντ᾽ ἄλσεα καὶ νομὸν ἕξεις. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
ὄμνυε μὴ μετὰ λέκτρα λιπὼν ἀέκουσαν ἀπενθεῖν.᾿ 

ΔΑΦΝῚΣ 
οὐ μαὐτὸν τὸν Πᾶνα, καὶ ἢν ἐθέλῃς με διῶξαι. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
τεύχεις μοι θαλάμους, τεύχεις καὶ δῶμα καὶ αὐλάς; 

ΔΑΦΝΙΣ 
τεύχω σοι θαλάμους: τὰ δὲ πώεα καλὰ νομεύω. 

ἈΚΡΟΤΙΜῊ 
πατρὶ δὲ γηραλέῳ τίνα μάν,Σ τίνα μῦθον ἐνέψω; 

ΔΑΦΝῚΣ 
Φι 7 , 3 Ν ΡΥ Ὶ " ϑ' Ὁ ΄ αἰνήσει σέο λέκτρον, ἐπὴν ἐμὸν οὔνομ᾽ ἀκούσῃ. 

1 ἀπενθεῖν ΒιΘΙΒΙκΚ6 : τη885 ἀπένθης 5 μὰν ΑὮΓ : ΙΏ88 κεν 
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ΤΗΕΒΟΟΘΒΙΤΙ. ΧΧΥΙ͂Ι, 30--40 

ΠΑΡΗΝΙΒ 
Βυὺῦ ποὺ παροὺ Αὐϑθηγβ ἴὸ ΠΥ αἀὔδθη, ἃηα 5}16 

ρηΐθη5 {Π6 ΙΑ ουΓ. 
Σ ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
ΑΒ! θυδ 1 ἔδαν ἰϑϑὺ ὑπ6 ομ]  ἴγ ἢ Ιο86. Τὴ 6 ΤΩΥ 

Ργουςν ἔδοϑ. 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

Βαυὺ 1 τοὺ θθδὺ σεῦ ομ]άγθη, ὑμου 1 566 ἃ πᾶν 
πρηΐ ἴῃ ΠΥ 50Ώ8. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
Απα 11 βὰν {ῃδε6 γϑὰ, ψμδὺ σἱἐν Ὀγϊησ᾽ δῦ που ψΊ ἢ 

ἴΠ66 νγουΐῃν ὑΠ6 τηδυτῖαρα ὃ 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
ὙΠουὺ 5Π8]Ὁ0 Πᾶνα 81} τὴν πουὰ ἀπὰα 41} ὑπὸ ρἰδηύϊηρ 

Δα ρΡαβῦαγα 1 ΡΟ58688. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

ϑυγθαῦ ὑπου]}]} ΠΕΥΕΥ ὑπουθαεν ἰεᾶνα πὸ εἰ 
ου]οσ. 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
Βεοίοτε σγεαῦ δ 1 βϑυνϑαν ἰδ, αν 1 που οἤοοβα ἴο 

Β6Π4 τὴη6 ρδοκίηρ.. 
ΔΟΒΟΤΙΜΕ 

Βυϊ]!αεϑὺ τὴθ ἃ θοννοὺ ἃ πα ἃ Ποιῖιδα δπα ἃ ἰδυτηθῦθαα ὃ 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
δα,  Ρυ]α ἐπθα ἃ ποιιβ6, δπα ὑπς6 ἤοοκε ἰ ἔθεα 

ἃγ6 ἔπε ἤοοκϑβ. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

Βαυὺ ὑπδπ τὴν σγὰν-Ποδα δα ἔαῦπου, Ὁ νηδῦ οδῃ ἰ 5 γν 
ἴο Ὠίπι} 

ὈΑΡΗΝΙΒ 
ΗΕ] {πηκ 61} οὐ ῃγ ψεαϊοοκ ἤθη ΠῈ Πδδι5 

ΙΩΥ͂ ΠΔΙΏ6. 
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ΤΗΕ ΒΌύΓΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
οὔνομα σὸν λέγε τῆνο' καὶ οὔνομα πολλάκι τέρπει. 

ΔΑΦΝΙΣ 
Δάφνις ἐγώ, Λυκίδας δε πατήρ, μήτηρ δὲ Νομαίη. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
ἐξ εὐηγενέων: ἀλλ᾽ οὐ σέθεν εἰμὶ χερείων. 

ΔΑΦΝῚΣ 
οἶδ᾽, ᾿Ακροτίμη ἐσσί, πατὴρ δέ τοί ἐστι Μενάλκας. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
δεῖξον ἐμοὶ τεὸν ἄλσος, ὅπη σέθεν ἵσταται αὐλά." 

ΔΑΦΝῚΣ 
δεῦρ᾽ ἴδε, πῶς ἀνθεῦσιν ἐμαὶ ῥαδιναὶ κυπάρισσοι. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ | 
αἶγες ἐμαὶ βόσκεσθε': τὰ βουκόλω ἔργα νοήσω. 

ΔΑΦΝῚΣ - 
ταῦροι καλὰ νέμεσθ᾽, ἵνα παρθένῳ ἄλσεα δείξω. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
τί ῥέζεις σατυρίσκε; τί δ᾽ ἔνδοθεν ἅψαο μαζῶν; 

ΔΑΦΝΙΣ ; 
μᾶλα τεὰ πράτιστα τάδε.χνοάοντα διδάξω. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
ναρκῶ ναὶ τὸν Πᾶνα. τεὴν πάλιν ἔξελε χεῖρα. 

1 οἶδ᾽ ΨΦ8οοῦΒ : 1ὴ85 οὐδ᾽ ᾿Ακροτίμη ἐσσὶ ἘΠ: τὴϑϑ ἄκρα 
τιμήεσσι, Μυβ. ἅ. τιμήεσσα 2 τεὸν ὟΝ] : τὴη85 ἔθον, Μι8. 
ἔθεν αὐλά ΕἸ: τὴϑ8 α ΟΥ αια, Μία. αὖλις 
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ΤΗΒΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΥῚΙ, 41τ- τ 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
ΤΉδη [6}} τη ὑμπῦ πᾶτηδ οὐ ὑπῖπα ; ὑμϑυθ᾽ 5 οἴδεῃ ἸοῪ 

ἴπ ἃ ΠΑΠΊ6. 
ΠΑΡΗΝΙΒ 

ΤΙ5 Παρ ηΐ5, τηΐη8, ἃπα τὴν αυμον 5 Πγοίᾶαθ δηα 
ΤΥ τη ἢ ο.᾽5 Νοιηδθᾶ, 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
Ποῦ σοι δῦ οἵ ρσοοα 5ἴοοϊ ; ἂπα γεὺ τηϑὺμίηκο 1 

ἃ ἃ8 σὈΟἄ 85 ἔδποι. 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

Αγε, ΓΚπον ἴδ; ὕπο τὸ Αοτγοὐ πὸ ἀπᾷ ἕν ἔαῦ μον 
Μεμδ]οδ5. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕῈ 
Οὐμ16, 5ῆονν" τὴ6 ὕῃγυ μἱδῃύϊηρ,, βΒῆονν πὲ ψθτα ὑῃγ 

ἑαυτηβίεδα 18. 
ὈΑΡΗΝΙΒ 

Γο ! ὑπῖ5 γᾶν 1Ὁ 15; ΙΉοκ πονν [8}} ἃ πα 5] 6 "61 ἴῪ 
ΟΥ̓ΡΙΕ55- {6 65 βρυῖησ ' 

ΛΔΟΒΟΤΙΜΕ 
(ὐτᾶζα ὁΠ, τὴν φρΟδίβ; 1 σὸ ἴο 866 ὑῃ6 πραῦῃθυα 8 

ἰα θοῦ 8. 
τ ΡΑΡΗΝΙΒ 

Εεβα γοῖ νγ6}], γῶν Ὀ0}15; 1 γλτμεν τὸ ξαΐη 5Πονν {Π6 
Πα ΤΗΥ͂ Ρἰδηξίηρ. 

ΔΟΒΟΤΙΜΕ 
ὙΥμαῦ τὺ ποι αὖ, βαΐγυ- ρου ὃ ἢ παροὺ ρυΐ ἐγ 

απ ἴπ Τὰν ὈΟΒΟΙῚ ἢ 
ΒΑΡΗΝΙΒ 

Ι πὰ δίῃ ἴο σῖνε ἔῃν τῖρε ρἱρρίῃβ ὑπεὶν ἢγβδὲ 
6550}. 

ἈΟΒΟΤΙΜΕ 
Ἔογβ Ῥδῃ, 1 584}} βύνοοῃ ; ἴαϊκα ὕδοὶς ἐῃγν παπᾶ. 
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ΤΗΝ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΔΑΦΝΙΣ 
θάρσει κῶρα φίχα. τί μοι ἔτρεμες; ὡς μάλα δείλά. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
βάλλεις εἰς ἀμάραν με καὶ εἵματα καλὰ μιαίνεις. 

ΔΑΦΝΙΣ 
ἀλλ᾽ ὑπὸ σοὺς πέπλους ἁπαλὸν νάκος ἠνίδε βάλλω. 

ΑΚΡΟΤΙΜῊΗ 
“ “ Ν Ν ,ὔ ᾽ Ζ 1 3 ͵7ὔ δ᾽ 

φεῦ φεῦ καὶ τὰν μίτραν ἀπέσχισας"" ἐς τί 
ἔλυσας; 

ΔΑΦΝῚΣ - 
τᾷ Παφίᾳ πράτιστον ἐγὼ τόδε δῶρον ὀπάσσω.3 

ἐ ἐ 

ΑΚΡΟΤΙΜῊ 
μίμνε τάλαν' τάχα τίς τοι ἐπέρχεται" ἦχον ἀκούω. 

ἰ ΔΑΦΝῚΣ 
ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
᾽ ἣ , ΠΡ ἜΘΕΙ ψτο ἐν ΦΤΟΥ͂ ΝΑ." δὲ ,ὕἹ ἀμπεχόνην ποίησας ἐμὴν ῥάκος" ὃ εἰμὶ δὲ γυμνά. 

ΔΑΦΝῚΣ 
ἄλλην ἀμπεχόνην τῆς σῆς τοι μείζονα δώσω. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 
’ ΄ , ΄ ΑΕ ὁ :: φής μοι πάντα δόμεν: τάχα δ᾽ ὕστερον οὐδ᾽ ἅλα 

δοίης. 
ΔΑΦΝῚΣ 

αἴθ᾽ αὐτὰν δυνάμαν καὶ τὰν ψυχὰν ἐπιβάλλειν. 

1 μίτραν ὙΝΊΠΒοΙΩ: Τη58 μικρὰν ἀπέσχισας ϑοΔΊΡΘΓ: ΠῚ55 
ἀπέστιχες 2 ὀπάσσω Ἐὶ, οὗ 1. θά: 6 οδῃποῦ Ὀ6 βϑαϊα ἴο 
οῖνο ἰἴῦ οα ὑμθ βροῦ: τὴ88 ὀπάζω 8 ἀμπεχόνην ΑὮΓ : Τη58 
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ΤΗΞΝΟΟΘΕΙΤΕΌΒ ΧΧΥΙΙ, κ2-62 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
Νενοὺ ὅποι τη, συνεεῦ; νν ῃμδὺ πααϑὺ ἔπου ἴο ἔδδυ, 

110 }16 οοννατα ἢ 
ΑΟΘΒΟΤΙΜΕ: 

Τῆοὰ ὑῃγυβίοθῦ τ ἱπίο ὅπ6 ψαῖΐει-οοπα υἱδ ἀπὰ 
5016 ϑὺ τὴν ργαίςυ οἱοῦ 68. 

ΒΑΡΗΝῚΒ 
ΝΩᾺΥ; ΙἸοοΙκ γε ὑπευθ' [1 οαϑὺ τὴῦ βοῦ βῃβθρβιίκίῃ 

ὑπ 6. ΤΥ οἸοδΚ. 
ΔΟΒΟΤΙΜῈ 

Ουΐ, «ἰδοῖκ ! ὅποι μαϑδὺ ἴοτῃ οἱ τὴν σίτα]θ, ἴοο. 
γῈν αἰαεὺ Ἰοοβα ἐπαῖ 

ΒΑΡΗΝΙΒ 
ΤῊΪΐβ 51.411 θῈ τὴν ἤγβυ!ηρθ ἴο οὐν [δαγ οὗ ΡΔρΠο58. 

ΑΟΒΟΤΙΜΕ 
ΗοΪ]α, δῇ Ποῖ] ! ϑυτα ϑβοιηθροῦᾶγ᾽ 5 δ᾽ ἢ σου ησ, 

ΤΉ ΘΓ θ᾽ 5 ἃ ποΐβ6. 
ΒΑΡΗΝῚΒ 

Αγε, ἔῃθ ουργαϑϑιῦσεαβ δι κίησ τορεῖμου οὗ ἴῃγ 
ὈγάΔ]. 

ΛΑΟΒΟΤΙΜΕῈ 
ΤΠοὰ Πιαϑδῦ ὕουμ ΤῊΥ͂ τηδηΐ] πᾷ ἰδ γὴθ ἴῃ ΤῊΥ 

ΒΗ 1{0. 
ὈΑΡΗΝῚΒ 

ΓῚ] σῖνε ἴδε ἃποῦμευ τηδηΐ]θ, δῃα 81) ΒΥΏΡΙΕΥ. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

Υου 880 γου]}] σῖνα τὴθ δηγυϊηρσ 1 πιᾶὺ δβὶς, ψῃ0 
ΒΟΟΙ ΤΉΔΥΠΔΡ ὙὙ1}} ἀθὴΥ τὴδ 58}0. 

ΒΑΡΗΝῚΒ 
γνου]ά 1 οου]ὰ σῖνε πε τὴν νεΙῪ 508] ἴο Ροοὲ ! 

τἀμπεχόνην, Μυβ. τἀμπέχονον ἐμὴν ἨΘΙΙΆΔΠΗ : Πη85 ἐμὸν 
ῥάκος Μὰ (3) : π|88 ῥάγος 
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ΤΗΝ ΒΌύΟΟΙΙΟ ῬΟΕῚΤΒ 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ ἜΝ 

ἼΑρτεμι, μὴ νεμέσα σοῖς ῥήμασιν" οὐκέτι πιστῇ. Ὁ: ἢ 

ΔΑΦΝῚΣ 
ε,] } ’ 5" ᾽ .Ὁ “ 3 ἘΠ ὦ ῥέξω" πόρτιν "ἕρωτι καὶ αὐτᾷ βῶν ᾿Αφροδίτᾳ. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

παρθένος ἔνθα βέβηκα, γυνὴ δ᾽ εἰς οἶκον ἀφέρπω. 

ΔΑΦΝΙΣ 
3 ᾿ δ , 7 ͵ 3. ὦ ξεῖσ. 
ἀλλὰ γυνὴ μητὴρ τεκέων τροφὸς, οὔκέτι κώρα. 

ὡς οἱ μὲν χλοεροῖσιν ἰαινόμενοι μελέεσσιν 
ἀλλήλοις ψιθύριζον. ἀνίστατο φώριος εὐνή. 
χῆ μὲν ἀνεγρομένη πάλιν ἔστι εἴ μᾶλα νομεύειν 
ὄμμασιν αἰδομένοις,;: κραδίη δὲ οἱ ἔνδον ἰάνθη, Ὁ 
ὃς δ᾽ ἐπὶ ταυρείας ὠγέλας κεχαρημένος εὐνᾶς. ἷ 

ΚΡΙΤῊΣ 
δέχνυσο τὰν σύριγγα τεὰν πάλιν, ὄλβιε ποίμαν' 5 
τᾷ καὶ ποιμναγῶν ὃ ἑτέραν σκεψώμεθα μολπάν. 

1 σοῖς ῥήμασιν ΑὮΓ : τη88 σοι ἔρημας 2 ῥέξω Μὰ: πη85 
ῥέζω 8 πάλιν ἔστιχε ὟΝ: τη588 γε διέστ. 4 αἰδομένοις 
Ηδριπ: τὴ885 -οι, Μιβ. -ἢ δ᾽ Τάμοβ 72-ὃ δῖ οτηϊθύθα Ὀγ 
Μαβ. τεὰν ΑὮΓΡ: Τη85 τεῶν “ ποιμναγῶν ἘΪ, οἵ. κυναγὸἢ 
τη88 ποιμαιγνίων 
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ΚΥΙΕΕ ΨΨΌΝ ΣΡ σα σοι, ἀν νν 

ΤΗΕΟΟΘΕΑΙΤΌΒ ΧΧΥΗΙ,, 65-}3 

ΑΟΒΟΤΙΜΕῈ 
Ο Αὐΐομηΐβ, θ6 ποὺ ψσοῦῃ υἱ ἢ ἃ ὑγαηΒΘΎΘΒΒΟΥ οὗ 

ἴῃγ ψογα. 
᾿ ΒΑΡΗΝΙΒ 
Τονα 584} ἤᾶναὲ ἃ Ποιὸ οὗ τηθ6, 8παὰ σγϑαῦ 

ΔΡΒγοάϊτθ ἃ ΟΥ̓. 
ΑΟΒΟΤΙΜΕ 

1.9, 1 σαπηθ Εἰΐπον ἃ τηδία ἃπᾶ 1 σὸ Ποπὶθ ἃ 

ΨγΟΤΏ8Π. 
ΠΑΡΗΝΙΒ 

Ἄγε, ἃ τηοῦμοι ἃπα ἃ πυγϑὶπρ-τηοῦΠ 6 υ, τηϑί θη ΠῸ 
ΤΏΟΪ6. 

Τῆὰ5 ἕπου ρῥγαυ δα ἴῃ ὑπ 1ον οἵ {ποὶν ἔγΓΈ5 ἢ γουπρ 
Ιπτῶρ5. ΤῊ ϑϑογοὺ ὑυδ] ονϑὺ, 5886 τΌ56 δῃα νϑηΐ 
ΠΟΙ ψγγ5 ἴου ἴο ἔεεα δι 586 6ρ, Π6Ὶ ΙΘοκ βῃϑιηδξαβδυ 
θαυΐ πεῖ Ππεαγῦ οἱδα νη ΠΟΥ; Ψ Ἐ1]16 ἃ5. ον Πΐμη, ἢ6 
Βοΐοοϊκ Ὠἰτηβϑὶ ἴο 5 μεγὰβ οἵ θῈ}}5 τϑ)]οϊοίπσ ἴῃ ἢΐ5 
νγεα]οοκ. 

ι ΤῊΒ ὕΜΡΙΒΕ 
Ηδετε, ἴακα ἴῃς ρίρε, οι ΠΔΡΡΥ β5βερῃογα ; ̓ ἐἷ5 

τΠϊπῈ ΟΠο6 ΤΟΥῈ ; 8ἃΠα 50 [οὐ 8 δῦ δηα σοηβία δ Υ 
δηοῦμον οἵ ἴῃς ὕμπ65 οἵ ἔπ Ἰδαάθυβ οὐ Βῃ66ρ. 
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δ “πον “ς νάνι... 

ΧΧΥΠΙ.--ΤῊΞ ὈΙΒΤΑΕΕ 

ΤῊΕ ΠΙΒΤΑᾺΡΕ ἐδ ὧπ οοοαδίοπαί ροθηὶ ἐπ ἰἢθ Αφοἶλο ἀϊαίοοί 

απ ἰμθ Αβοίορία πιοίγο, απὰ τας αἰριοδέ οογέαϊηἶῳ 

ηιοαοἰοώ ἀροὶ ϑαρρῆο οὐ Δἰοαθις. [ὲ Ὅτῦαδ τυγλέέθη, ὃῳ 

7 λεοογίξεις δ .076 οὐ αἰπιγῖπσ α υογαρσθ ἤγοηι ϑῳγασιδο ἰο 

Μηδία, απὰ ργθδεηίθα τοϊδἑ ἐδ οἱ ὁ α οσαγυθα ἑυονῃ 

ἰδία ἢ ἰο ἐδε τυε ὁ ἠδ ἡγίομάὰ ἐᾷθ ροοί-ρἠφδίοϊανι 

Νιοῖας. 

347 



ΧΧΥΙΠ.- ΛΑΚΑΤΗ 

Γλαύκας ὦ φιλέριθ᾽ ἀλακάτα δῶρον ᾿Αθανάας 
΄ 2 7 Φ 3 7 γύναιξιν, νόος οἰκωφελίας αἷσιν ἐπάβολος, 

θάρσεισ' ἄμμιν ὑμάρτη πόλιν ἐς Νείλεος ἀγλάαν, 
ὄππυι Κύπριδος ἢ ὌΝ καλάμῳ χλῶρον ὑπ᾽ ἄπάλχῳ. 

τυῖδε γὰρ πλόον εὐάνεμον αἰτήμεθα πὰρ Δίος, 
ὄππως ξέννον ἔμον τέρψομ᾽ ἴδων κἀντιφιλήσομαι! 
Νικίαν, Χαρίτων ἐμεροφώνων ἴερον φύτον, 
καὶ σὲ τὰν ἐλέφαντος πολυμόχθω γεγενημέναν 
δῶρον Νικιάας εἰς ἀλόχω 5 χέρρας ὀπάσσομεν, 
σὺν τᾷ πόλλα μὲν ἔρρ᾽ ὃ ἐκτελέσεις ἀνδρεΐοις 

πέπλοις, 
πόλλα δ᾽ οἷα γύναικες φορέοισ᾽ ὑδάτινα βράκη. 
δὶς γὰρ μάτερες ἄρνων μαλάκοις ἐν βοτάνᾳ πόκοις 
πέξαιντ᾽ αὐτοέτει, Θευγένυδός γ᾽ ἔννεκ᾽ ἐὐσφύρω' 
οὔτως ἀνυσίεργος, φιλέει δ᾽ ὄσσα σαόφρονες. 

᾽ Ν ᾽ ᾽ 7 οὐ γὰρ εἰς ἀκίρας οὐδ᾽ ἐς ἀέργω κεν ἐβολλόμαν 
ἡπασσαί σε δόμοις ἀμμετέρας ἔσσαν ἀπὺ χθόνοὴ 

ΤῊ Αθϑοϊῖΐο ἔουπὶβ 8πηα δοοθηΐβ 8.6 ἰῇ ἵἤϑην οδϑθ8 [Π6 
γοϑύογαύίοη οὗ Αἤγθηβ, θαῦὺ ἃ ἴονν ππαουθύθα ὕγδοος οἵ ὑῃθ 
τοιηδίη ἴῃ ὑπ τὴ88 1 κἀντιφιλήσομαι ΜυΒαχΙΒ: Ππι8δ8 -ἦσω, 
3 ἀλόχω: τὴ85 δ180 ὀλόχω ῬΘΙΠΔΡΒ ΤἸΡΒΌΥ 8. ἔρρ(α) ΞΞ ἔρια 
ΒΆΘΟΠΘΙΘΥ : Π15Β ἐργΎ᾽" 
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ΧΧΥΠΙ.--ΤῊΞΝ, ὈΙΒΤΑΕΕ 

ὈΙΒΤΑΡΡ, ἔτ επα οὔ ἔθ ὑμαῦ νγεᾶνα δηα 8ρίη, οσἱδ 
οὗ ἰῇ Οτεγ-εγεα Ηυβθνθ ἀρονα ἴο 411] ροοά 
Βυβυγίνεβ πεύα Ὀείονν, οοῖηβ αᾶύ, ΟΟ6 δΥ͂ΔΥ ἴο 
ΝεΙθαβ᾽ ἴοννῃ 50 Ὀυσηΐ δηα ἔαϊτ,  ἤθγα ἴῃ6 ΟΥρ δ ἢ 5 
ΡΓδοϊηοῦ 1165 ἔτεϑἢ δηα φγεεῖ διμοηρ ὑπ [4}} βοῇ 
Γαᾶβ ; [ῸΓ ᾿ἐἰϊ5 μιμοῦ Ὀουπα 1 αδϑὶς οἵ Ζειβ ἴαϊτ 
Ρᾶββαρθ, στ ἰηΐεηῦ Ὀοΐῃ ἴο ρο]δαα τὴν εὐεβ ψἱἢ 
{πε οἰρῃΐϊ δπὰ τὴν πεατὺ ψ τ πε ἰονε οὗ ἃ ἄθδδγ σοοῦ 
Πα οὗ Π6 [,Δα]165 οὐ ἔπε Νοίος οὔ Π)ε]Πρηῦ, ὈῪ πδπη8 
ΝιΙοῖαβ, δῃὰ ἴο σίνε γοι, τὴν ρῥτεϊζν οἰδβρυίησ οὗ 
ἸΔθουγεα ἱνοσυ, ἱπῖο ὑπ παηαᾶβ οἵ π6 σοοανξε οἵ ὕΠ6 
βΒ8 τη 6, ἕο Ὀ6 Ποὺ μεϊρημαῖα ἴῃ ὅπ τηακίηρ' οὗ τα τγοοὶ 
ἴηἴο οἹοῦ 65, νοῦ θυ π6 οοδὺβ οὗ ἤθη οὐ ὕποβα ὑγδῃ8- 
Ιποϑθηῦ τῸΡρ65 ὑῃθ ψουλθὴ Ὧ(ο ψεᾶσ. Εον {πε ἤξδθου 
τηοῦμϑυβ οὐ ἤοοῖκκβ τηϊρῃὺ νγ6}1] σεῦ ὕμπειη βῆοτῃ δῇθα 
νος ἴῃ Οὴ6 γϑᾶῦ ἴον δυρσηὺ Μιοΐγεβα Ρυεύγ-ϊουβ 
γγΟῸΪα οδΓ6, 80 ῬυθΥ ἃ [|1{{Π6 Ροᾶν ἰβ8 586 δπὰ 
Θμδιηουγοα οὗ 411] ὑμαῦ ἀεὶ σηΐεῖ ὑπ αϊδογθοῦ. 
Τυυδῦ τηθ, 1 ψουὰ πανοῦ πᾶνε ροίνεῃ ἃ ἔε]]ον- 
σου γτηδη ἰηΐο {Π6 ἤοιιθα οὗ ἃ ἀο-πουρηῃΐ οΟΥ ἃ 
βίονβ ηῃυ. Ααπα ἐθ]]ον-οουηΐγγτααι ἰδ 18, βεοίηρ γοὰ 

“ Νοθυβ᾽ ὕονγπ" : Μιϊθῦμβ νγὰβ ΤἸουπᾶθα ὈγῪ Ν ]θαβ, δῃηᾶ ἃ 
ὕθιωρὶθ οὗ Αρῃγοαϊθθ- η-ὑ6- Μάυβἢ βθοιὴβ ὕο πᾶν θθθῃ οὔθ οἵ 

. 18 ουὐδύδπαϊηρ ἔδαύαγθα, 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΞ 

καὶ γάρ τοι πάτρις, ἂν ὠξ ᾿Εφύρας κτίσσε ποτ᾽ 
᾿Αρχίας 

νάσω Τρινακρίας μύελον, ἄνδρων δοκίμων πόλιν. 
νῦν μὰν οἶκον ἔχοισ᾽ ἄνερος, ὃς πόλλ᾽ ἐδάη σόφα. 

ἀνθρώποισι νόσοις φάρμακα λύγραις ἀπαλάλκεμεν, 20 
Φ τ ᾿ , ΠΩ » ἀπο ἢ 

οἰκήσεις κατὰ Μίλλατον ἐράνναν πεδ᾽ ᾿Ιαόνων, 
ὡς εὐαλάκατος Θεύγενις ἐν δαμότισιν πέλη, 
καί οἱ μνᾶστιν ἄει τῶ φιλαοίδω παρέχης ξένω" 

“- ΄, » ὡς ἂν ὃ 3 ς ΄ κῆνο γάρ τις ἔρει τὦπος ἴδων σ᾽" “ἢ μεγάλα χάρις 
δώρῳ σὺν ὀλίγῳ" πάντα δὲ τίματα τὰ πὰρ φίλων. 
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ΤΗΕΟΟΕΙΤῸΒ ΧΧΥΤΪΙ], τη--25 

Π41}] ἴτοτα ὑπῃ6 ἴονῃ οἷά Ατοΐαβ ἔοαπᾶάθδα ουὐ οἵ 
Ερῆγσγα, ἔπε 880 ἃπᾶ βᾶνουγ οἵ ὑπθ [516 οὐ ΤΉγεα 
Οδρε5, ὑπ Ὀἰγ Προς οἵ ροοα τηϑθῃ ἃπα ἔγα6. 

(ΞΒαυΐ πονν γοὰ ἃῖὰ ἴο ἰοᾶρε δὖ ἃ νψίβθδοῦθ᾽ 5 ἀθαρ- 
Ἰδαυηθα ἴῃ ὑπ6 ἰοτα οὗ βιο ἢ 5061158 ἃ5 ἀεξεπα ἃ οἵ ὑΠ8 
Η6 5} ἔχοι ννοθῖα] 1115; ποὺν γοὰ ἃῖα ἴο ἀν 6 }}] διμομρ' 
ἂπι Ἰοπΐδη ΡΕΟρΡΙῈ ἰῃ ΜΙδῦαβ ὑπ6 ἀε]θοῖα]6, ἴο ἐπα 
επά ἐπαὺ Τρ Πἶθ᾽ πεῖσ ΟΌΥΒ τηδῪ μῈ 1εδίουβ οὗἉ ΠῈΥ 
ἃ ηα Ποῖ αἰδία, ἀμ 50 γοὰ ΤΔῪ 56 ν 6 αἴνγαυβ ἴο τηϊπα 
Ποὺ οἵ μὲν ἔποπα ὑΠ6 Ἰονεὺ οὗ βοὴν. Εὸν αὖ ἔπε εἰσῃὶ 
οὔ γου ἰδ 51Π4}} θεὲ 5αϊα, “" Οσὐϑαὺῦ Ιονε σοεϑ μαῖα νἱἢ ἃ 
1 0|6 οτδῦ, ἀπα 411 15 ργεοίοιβ ὑπαῦ οουηαβ οὗ ἃ ἔτ] θηα." 

“ΕΠ ΡῃγΥ δ : δὴ οἷα πϑιὴηθ ἴοῦ Οουιηὔμ, ὑπ πηούμον οἱὔν οἱ 
ϑγυδοῦβθο. 
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ΧΧΙΧ. ΧΧΧ,. ΤῊΒ ΑΕΟΤῚῸΟ ΤΟΝΈΕΞΡΟΕΜΒ 

ΤΉΕΒΕ ἔγνο ροθηὶδ αὐ ἐπϑρίγοί, ἰλδο Χ 1, ὃψ α ραδοϊοπαίο 

ϊοπάσμρ. Τλο βγεὶ ἴθ 9 Νο. 1 οοηέαϊηδ αὶ ψιοίαϊτον 

ἤγουν Αἰσαθιιδ, απ ἔπ δοίδ, ροθηιδ ηιοίγε ἀπά ἀϊαίθοί ροΐπί 

ἰο ἴηι οὐ ϑαρρίο αδ ἐδ ηιοάοί. 7ῆε ηιοίγε τῃι ἰδ ὁπῈ 

οα86 ἴδ ἐδ ἐοιγέοοη- δ ἰἰαὐϊο ϑαρρλῖο Ῥεπέαριοίθν, ἀπε ἦρι 

ἐμα οἰἦδν ἰθε Ογφαίον Αδοίϊορίαά. 445 ἐμ ΧΙ], ἐμεγο ἐδ 

ηιμοῖ ἤόγα ἐπα ἐδ γορηνηέδοομέ ἰὼ τὸ ΟἹ δοῆῖε οὐ ἐλὲ 

ἐμ δαδοίμαη ἰουε-ροσέγ. 
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ΧΧΙΧ.--ΠΑΙΔΙΚΟῸΟΝ ΑἸΟΛΙΚΟΝ α΄ 

, Οἴνος ᾿ὦ φίλε παῖ λέγεται " καὶ ἀλάθεα" 
κἄμμε! χρὴ μεθύοντας ἀλαθέας ἐ ἔμμεναι. 
κἠγὼ μὲν ἐρέω τὰ φρένων κέατ᾽ " ἐν ν μύ ὯΣ 
οὐκ ὄλας σε φίλην ὃ “με θέλεισθ᾽ ἀπὺ καρδίας: 

γινώσκω" τὸ γὰρ αἴμισυ τᾶς ζοΐας ἔ ἔχω 
ζὰ τὰν σὰν ἰδέαν, τὸ δὲ λοῖπον ἀπώλετο, 
κῶτα μὲν σὺ θέλεις, μακάρεσσιν ἴσαν ἄγω 
ἀμέραν" ὄτα δ᾽ οὐκὶ θέλεις τύ, μάλ᾽ ἐν σκότῳ. 
πῶς ταῦτ᾽ ἄρμενα, τὸν φιλέοντ᾽ ὀνίαις δίδων; 
ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίθοιο νέος  προγενεστέρῳ, 
τῷ κε λώιον αὗτος ἔχων ἔμ᾽ ἐπαινέσαις. 10 
ποίησον καλιὰν μίαν ἐνν 4 ἔνι δενδρίῳ, 
ὄππυιδϑ μηδὲν ἀπίξεται ἄ ἄγριον ὄρπετον. 
νῦν δὲ τῶδε μὲν ἄματος ἄλλον ἔχεις κλάδον, 
ἄλλον δ᾽ αὔριον, ἐξ ἐ ἐτέρω δ᾽ ἔτερον μάτης. 
καὶ κέν σευ τὸ κάλον τις ἔδων ῥέθος αἰνέσαι, 
τῷ δ᾽ εὖθυς πλέον ἢ τριέτης ἐγένευ φίλος, 
τὸν πρῶτον δὲ φίλενταϑ τρίταιον ἐθήκαο 
ἀνδρῶν, τῶν ὑπὲρ ἀνο έαν Ἷ δοκέεις πνέην' 
φίλη δ᾽, ἀς κε ζόης, τὸν ὕμοιον ὅ ἔχην ἄϊ. 
αἱ γὰρ ὧδε πόης, ἄγαθος μὲν ἀ ἀκούσεαι 20 
ἐξ ἄστων' ὁ δέ τοι κ᾽ "Ἔρος οὐ χαλέπως ἔχοι, 
ὃς ἄνδρων φρένας εὐμαρέως ὑποδάμναται, 
κἤμε μάλθακον ἐξ ἐπόησε σιδαρίω. 

1 κἄμμε ΒτγυμοῖΪς : τὴ85 κἄμμες 2 Φῃπ85 Εἰ : τὴη85 οΥ̓ο τὰ 
φρένων ἐρέω κέατ 3 σε φίλην Ἐὶ : τη85 φιλέιν ὀκἔ ἐνν 1: 
Τη85 εἰν ὅ ὄππυι͵ ΥῚΪ : τη885 ὅπη ΟΥ ὅππη ὁ φίλεντα Ἐὶ: 
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ΧΧΙΧ..-. ΤῊΝ ΕἸΒΒΥ [ον Ε-ΡΟΕΜ 

7 βαοί;, οὐέ δοοίδ᾽ σοθβ ἴῃ βαγίηρ, ἰδ, δπῃα πον 
ὑπαῦ γοι πα 1 ἃτε ἃ- αὐ κίηρ γα υτϑῦ ἔα θ6 τηθ 
οὗ ἐγαϊῃ. [Ὁ ὁπ ψυνἢ}} [611 ψμδαῦ ἀοῖ 116 ἴῃ τὴν 
γ᾽ 5 ΠΟ], ἀπα [Ὁ 15 ὑπαῦ γοῖι ψν1}} ποῦ ἐπαὺ 1 5ῃου]ά 
ἴονε γοῖ ἢ τὴν ψγΠ0]6 μθαγῦ. [1 Κπονν 1 ; ἔῸΓ 500 ἢ 
ἰδ ἴη6. Ρόνψεῖ οὗ γοῦν Ῥεδυΐν ἐπαῦ ἐπαυθβ θαῦ Πα] 
ἃ Ἰἰνίπρ' Ἰ6 ἔ τὴθ ἴο Ιονα γοὰ νῦΠ8], βθαίπρ τὴν ἀδν ἰ5 
βρεηῦ Πκ ἃβ. ἃ (σοα᾿ 5 ΟΥ ἰῃ νε Ὺ δα 6558 Δοοοτυαϊηρ; 
ἃ5 γοὰ ἀο οἤοοβαε. δ μαὺ υἱρηυθοιιβηθϑθ 18. Ποσ, ἴοὸ 
ἀο νου οπα ὑμῃαῦ ἰΙονεβ γοὰ οὐδ απο νοῦ Τυιῦϑὺ 
τη6, 1 γοὺ ᾿1ἃὰ οἱγ ποδυίζθῃ ἕο γοῦν οἰάου ᾿ἔμψοιυ]α θὲ 
Ριοῖς ἀπῖο νοὰ δπα ὑπᾶηκθ αμΐο τη6. [|5ἤθη ἐῃθη : 
ΟΠ6 ὑγδε ϑῃου]α ΠοΙα ομα πϑϑὺ, Δπα ἐπαὺ Πού πὸ 
Ποίδοιηβ ὑθαϑδῦ ηδὺ οοῖηθ δὖὺ ἰδ; θὰ γοὰ, γοὰ Ἃ0 
ῬΟΒβ6885. ὁπ6 Ὀουρ ἰο-ἀἂν ἀηα Δ ημοῦΠΕΥ ἴο-ΠΠ]ΟΥΤΟΥ, 
βϑοκίπρ δνϑὺ ἴγοτη {15 ππΐο ὑπαῦ ; πᾶ ἰξ οπα Ρυΐ 566 
Δα Ῥγαΐβθ γοῦν ἔαϊν ἕαοα, βίσαϊρ να ἃΥ6 γοὰ ΠΟΥ 
πῃ ἃ ἴπγδε γϑαῦβ᾽ ἔἸ6 πα ἴο Πίτη, ἃμα 8ἃ5 ἔου ᾿ϊπη 
ῃδὺ ἢγβθὺ Ἰονθα γου, ἴπ ἴῆγεα ἄδγϑ, ἰδ, γοι ὑβοκοπ 
Βΐτη οἵ ὑΠοβ6 τῇϑῃη ὑγοϑα νΕΙΥῪ τϑηΠοΟα γοιῖι 5660} ἴο 
ἀἰδααϊη. Οδοοβα ταῦμοῦ ἴο θῈ ἔποπα ἢ ἐΠ6 βαῖὴθ 
θοᾶγν 50 Ἰοηρ' ἃ5 γοιὰ 5181} Ἰΐνε ; ἴον ἰῇ 8ὸ γοῖι 40, 
γοὰ Ψ|}} πανα Ὀοΐ Πομοιν οὗ ὑπ ψννουἹᾶ ἀπαᾶ Κὶπά- 
Π685 οἵ ὑπαῦ ἴον ψῆο ἀοίἢ 8580 δδβϑι]ν ναπαυθ} {ΠῸ 
"πα οὗὁἨ τᾶὴ δηα Πα] τηο]ϊεα ἴῃ τὴ6 ἃ ᾿δατὶ οἵ 
ΝΘΙῪ ἸΤΌΗ. 

ΤΏΒ5 φιλεῦντα 7 τη88 ὑπερανορέων δὅ τὸν ὕμοιον -- [π6 58:16, 
οὗ, Μερ. 88 
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ΤΗΝ ΒΌΓΟΙΙΓ ῬΡΟΕῚΤΘ 

3 Ν οὗ 4. ἢ , 77 ’ δέ 

ἀλλὰ πέρρ᾽ ἀἁπάλω στύματος σε πεδέρχομαι 
ὀμνάσθην, ὄτι πέρρυσιν ἦσθα νεώτερος, 
κὠτὶ γηραλέοι πέλομεν πρὶν ἀπόπτυσαι 
καὶ ῥῦσοι, νεότατα δ᾽ ἔχην παλινάγρετον 
οὐκ ἔστι: πτέρυγας γὰρ ἐπομμαδίαις φόρη, 
κἄμμες βαρδύτεροι τὰ ποτήμενα συλλάβην. 30 
ταῦτα χρή σε νόεντα πέλην προτιμώτερον ἸΩ 
καί μοι τὠραμένῳ συνέραν ἀδόλως σέθεν, 
ὄππως, ἄνικα τὰν γένυν ἀνδρεΐαν ἔχης, 
ἀλλάλοισι πελώμεθ᾽ ᾿Αχιλλέϊοι φίλοι. 
αἱ δὲ ταῦτα φέρην ἀνέμοισιν ἐπιτρέπης, 
᾿ ΄ Κις ἢ ἐετ Ὁ: ἐδ ΤΟΣ ὙΦ ᾽ 
ἐν θύμῳ δὲ λέγης “ τί με δαιμόνι᾽ ἐννόχλης; 
νῦν μὲν κὐπὶ τὰ χρύσεα μᾶλ᾽ ἔνεκεν σέθεν 
βαίην καὶ φύλακον νεκύων πεδὰ Κέρβερον, 

΄ δ᾽ ὑδὲ , 8.2 2 2 ἵ θ ἿΑ 
τόταὰ ὃ οὔδεὲε κάλεντος “ ἐπ αὐλεΐαις θύραις 
προμόλοιμί κε παυσάμενος χαλέπω μόνω." 40 

1 πὲρρ ΝΥ: ΑὮΓ πὲρ : 1185 περὶ 5.'σε νόεντα ΒΕΘΟΠΟΙ͂ΘΥ : 
Τῆ55 νοέοντα "55 προτιμότερον δια ποτιμότερον : -- ἰτἰ πάτον Εἰ 
3 κάλεντος ΕἸ : Τη588 καλεῦντος 4 μόνω Εἰ ΞΞ τη Δ Π685 : ΤῊ55 πόθω 
δηα μούνῳ (1) 
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ΤΗΞΚΟΟΕΒΙΤῸ ΧΧΙΣΧ, 25-20 

Ο Ὀγ ἔποβα βοῖδ 11ρ5 1 Ῥθβθθοῦ γοῦ γϑιθιηθ Υ ὑπαὺ 
γοΟὰ ὙγΕΙῈ γΟΌΠΠΡΘΙ ἃ γ6 8} ΔΡΌΠΘ, Δα ἃ5 γγ)1ὲ Τ6ῃ ΨΆΧ. 
οἷα πα νυ Κ] αὶ ΒΟΟΠΕΟῚ ὕμϑη ΟΠ6 ΤηδΥῪ βρὶὉ, 580 ὑΠ Γ᾿ 5 
ΠῸ το-ἰακίησ οὗ Ὑουῦ οὔοα 5Π6 6 ἢδά, ββεῖὶπρ' 5886 
Βαΐῃῆ νίηρβ ἴο ΠΟΘΙ βΒῃου αθιβ, 8ηαἃ ΤῸΣ τ1ι5 ᾿ἐἰ5 1} 
οαἰοξίπ νη ρσεα μααβϑῖβ. Οὐοτηα ἔπε, ὑπ ηκ οα ὑΠ6 868 
ἐπΐηρβ ἃπα ΡῈ ὅῃε8 Κίπαδν ἴον ὑ, δα σῖνε Ἰονα ἴον ἰΙονε 
γγΠοΥῈ ὑσταςα Ἰονίηρ' 8 ; ἀπ 80 θη ΤΊμη6 588}} Ὀγίηρ 
ἴῃς66 ἃ θεασά ψε᾽}}] θῈ ΑΘἢ11165 δπα ἢἷ5 ἔτ επα. Βαΐ 1 
80 θ6 γοῦ οαδὺ τὴξ ἔπ 686 ψοσαβ ἴο ἴῃ6 ννῖπα5, Πα 580, 
δα 58 ὺ ἴῃ γου Ποατδ, “ Ῥεδοθ, τϑη ; θΕρΡΌΠα,᾿᾿ ἴῃ 6, 

ἴον 411 1 ννουῦὰ οὸ πονν [ὉΓ γοῦν 58 Κ6 ἃπᾶ σοὺ ἐπε 
Οοϊάεδη Αρρὶδβ οὐ ἔδίοῃ γοὺ ὑπε δ αΐοῃ-ἀορ ο᾽ {πε 
Π)εδά,  ψου]Ἱὰ ποῦ οομηθ ον, πο, ποὺ ἢ γοὰ 5ῃου]ὰ 

βίαπα αὖ ΤΥ ΨΕΙῪ ἋὍΟΥ 8η6α 684}} τη6, Ὁ ὑμε ραΐῃ 
οὗ τὴν ψοοάμποϑβ νου] θ6 ονϑιραϑβῦ. 

“ς ἈΘΠ11Π165 δηα ἢἷ5 ἔσιθπα ": Ῥαύγοοιαϑ. ““(ἀοἰάθηῃ Αρρ]ϑβ᾽"": 
οὗ ὑῃ6 Ἠδβρουϊάθβ ; ὑπΠ6 Τούρ ίπρ οὗ ὕπθβθ πᾶ οὗ Οδυ θυ 
ΟΥΟ ὑνο οὗ ὑμ6 Ιου οὗ ΗοΥϑο]θϑβ. “ἐς ἡγοοάῃθ88: 
τηϑά 688. ᾿ 



ΧΧΧ.--ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΑἸΟΛΙΚΟΝ β' 

Ὥμαι τῶ χαλέπω καϊἰνομόρω τῶδε νοσήματος" 
τετόρταιος ἔχει πιαῖδος ἔρος μῆνά με! δεύτερον, 

“ἮΝ [ο 

κάλω μὲν μετρίως, ἀλλ᾽ ὄποσον τῷ πόδι περρέχει 
Ν ““ “ ᾿ς “- Ἀ ΄, “ 

τὰς γᾶς, τοῦτο χάρις, ταῖς δὲ παραύξαις γλύκυ 5 
’ὔ μειδίᾳ". 

Ν “ Ν Ἁ , - Ν ΝΜ - ’ - δα. καὶ νῦν μὲν τὸ κάκον ταῖς μὲν ἔχει, ταῖσι δέ μ᾽οὐκ 
ἔχει: 

΄ 3 9.5. ὧν 3} 3 " ΡΨ Ψ 9 .β τάχα δ᾽ οὐδ᾽ ὄσον ὕπνω ᾿πιτύχην ἔσσετ᾽ ἐρωΐα: 
Ψ θ Χ ’ὔ ἔδ ΄ Ψ ὃ 3 Α 4 ἔχθες γὰρ παρίων ἔδρακε λέπτ᾽ ἄμμε δι’ ὀφρύγων 

» , 

αἰδέσθεις προτίδην ὅ ἄντιος, ἠρεύθετο δὲ χρόα, 
- 7 3, ἔμεθεν δὲ πλέον τᾶς κραδίας ὧρος ἐδράξατο: 

2 9 ᾽ 3 , », δ » Χ ἈΝ , 

εἰς οἶκον δ᾽ ἀπέβαν ἔλκος ἔχων καὶ τὸ «κέαρ 
δάκων: 

πόλλα δ᾽ εἰσκαλέσαις θῦμον ἐμαύτῳ διελεξάμαν"Ἱ 
““ Ψ ,ὔ 

“τί δὴ ταῦτ᾽ ἐπόης; ἀλοσύνας τί ἔσχατον ἔσσεται; 
ἈἉ » Ἀ ’ » "᾿΄ ἢ μειρὶ 3 7 

λευκὰς οὐκὶ Ρίσαισθ᾽ ὄττι φόρης ἐν κροτάφοις 
᾽ὔ τρίαςϑ; 

φ..» , νι ἐλ )ν δὲ ͵ ὧρά τοι φρονέην, μὴ ωὐκὶ ϑ νέος τὰν ἰδέαν πέλη 
᾿ Ἐν ΡῈ “ » 

πάντ᾽ ἔρδη ὄσσαπερ οἱ τῶν ἐτέων ἄρτια γεύμενον.19 
᾽ “ 

καὶ μὰν ἄλλα σε λάθει: τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἣν λώϊον, ἔμμεναι 
1 μῆνά με ΒΟΙΡΙ : τη85 μῆνα 4, ὃ ὑγδῃηϑροβϑᾶ Ὀγ ΕὙΙύζβομθ 

2 παραύξαις (β8ο Ε) γλύκυ μειδίᾳ ΒΡΙΚ : τηὴϑ παραύλαις γλ. μειδί- 
αμα 8 {ῃὴπ5 Βρκ : τη5 ταῖς μὲν ἔχει ταῖς δ᾽ οὔ ὁ λέπτ᾽ 
ἄμμε ϑοῦναρο: δι᾽ ὀφρύγων Βρκκ- Ηδγνγεγάθηῃ : τὴϑβ λέπτα 
μελιφρύγων ὅ προτίδην Ἐ : τὴηὴ58 ποτίδην ὁ κέαρ δάκων ΒᾺᾧ- 
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ΧΧΧ.. ΤῊΝ ΘΕΟΟΝ᾿ ον Έ-ΡΟΕῈΝ 

ΑΥ̓Ε τη6, πε ρϑῖπ δπα ἴδ ουὶϑῖ οἵ ἢ δ 1 πᾶνε δ θη 

βίοκ οἵ ἴονε᾽ 5 φυδτΐδῃ πον ἃ τηοηΐἢ ἀπ τότ. Ηδε᾿ 5 

ποῦ 80 ἔαϊγ, 1 ον, θαῦ 4}1} {Π6 σγτουπα Πὶβ ῥγεῦυ ἔοοῦ 

ΘΟΟΥ̓ΘΙΒ ἰἴ5 σγδοθ, 8π6 {π6 βϑιη1|6 οὗ Πὶβ ἴϑοθ 15. νεῦῪ 

βυγααῖπμθϑθ. ᾿115 ὑσιθ ὅπ ἀρῖια ἴα Καβ 6 πον θυΐ αἀδΥ 

ΟΠ ἄδγ οἵ, θαὺ βοοὴ ἔῃ 6 6} ΡῈ πὸ γϑϑρῖῦθ, πὸ ποῦ θυ 

ἃ ὙὙΪΠΚ οὗ 5]δερ. Ὑθη να τοῦ γεβίογαάδυν μ6 σᾶνα 

τη6 ἃ 5:4 6]οηρ' ρἴαποθ, αἴδαγεα ἴο Ἰοοὸῖκ τὴ ἴῃ ἐπε ἴδος, 

8: Π4 Β] 564 οΥτήβοη ; δὖ ὑπαῦ, Τόν συ ρΡαα τὴν ὑϑὶ 5 

5011 τΠ6 τποσθ, {1} 1 σαῦ τὴϑ νψουπμᾶθα πα δοδαγΐθουα 

Βοιηθ, ἔπεα ἴο δυσὶ ΤΥ 508] αὖ θᾶ Δπηα Ποὶὰ ψ ἢ 

τ 561} {Πϊ5 ρδυίδηςο : τ ΝΥ ηδὺ νναϑὺ αἴξοσ, ἀοίηρ 80} 

ΜΕΙΠΕΥ ἀνγὰν ὑπ5 ομα [Ὸ]]}ν ὃ. Ἰσπον δὲ ὑποὰ ποῖ 

ὑπουθβ ὑπγ6 6 συν ἢαῖγ8Β οὁη ἴπγ τον ἢ Β6 ψγῖβα ἴῃ 

ὑἰτη6, ΟΥ̓ ὁπ6 ὑδαῦ 18 πὸ γουτῃ 1π᾿5 ἰοὺ κβ 5881] ρ]ᾶν 

πονν-ἰαϑῦθυ οὐ ὑη6 γϑᾶγβ, ΟὐΠοὺ ἴογβ ὕμπου ἐογρευεϑῦ; 

ὕνεγε θαυ, συγ, αὖ ὑῃν τἰπης οὐ 16 ἴο Κπονν πὸ 

τ ϑμς Ἐν ΕὙϊύζϑομθ 7 διελεξάμαν ΒῈΣ : ΤῺ διέλυξε 8 οὐκὶ 
ἴσαισθ᾽ ἘΠ : τὴ8 οὐκ ἐπῖσθης θ᾽ φόρης δὰ τρία5 Βρὶκ : Πη5 

φόροις διὰ τρία 3 φρονέην Βρὶκ : Τὴ8 φρονέσιν μὴ ωὐκὶ 
νέος Εἰ: Τὴ8 μὴ. . - ἱψέος : 866 Οἴαθ88. Κου. 1911 Ρ. 37 
10. γεύμενοι ἸΚΥΘΊΒΒΙΘΙ ; Τ18 γεγεύμ. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

ἕέννον τῶν χαλέπων παῖδος «ἔρων ἢ τόον ἔντ᾽ } 
ἔραν. 

τῷ μὲν γὰρ βίος ἐ ἔρπει βίσα γόννοις ἐλάφω θόας 
τελάσσαι δ᾽ ἀτέρᾳ ποντοπόρην ἃ ὦ αὔριον ἀμέραν," 
οὐδ᾽ αὔτω γλυκέρας ἄνθεμον ἄβας πεδ᾽ ὑμαλίκω 20 
μένει" τῷ δ᾽ ὀ πόθος καὶ τὸν ἔσω μύελον ἐσθίει 
ὀμμιμνᾳσκομένῳ, πόλλα δ᾽ ὄρη νύκτος ἐνύπνια, 
παύσασθαι δ᾽ ἐνιαυτὸς χαλέπας οὐκ ἴτκονος 

δύας---.» 3 
ταῦτα κἄτερα πόλλα προτ᾽ ἔμον“ θῦμον ἐμεμ- 

ψάμαν' 
ὃ δὲ τοῦτ᾽ ἔφατ᾽" ΄ ὄττις δοκίμοι ὃ τὸν δολομά νον 
νικάσην Ἔρον, οὗτος δοκίμοι τοὶς ὑπὲρ ἀμμέων 
εὔρην βραϊδίως ἐ ἄστερας, ὀππόσσακιν ἔννεα" 
καὶ νῦν, εἴτε θέλω, χρή με μάκρον σχόντα τὸν 

ἄμφενα 
ἔλκην τὸν ξυγόν, εἴτ᾽ οὐκὶ θέλω' ταῦτα γάρ, ὄγαθε, 
βόλλεται θέος ὃς καὶ Δίος ἔσφαλε μέγαν νόον 90 
καὔτας Κυπρογενήας" ἔμε μάν, φύλλον ὃ ἐπάμερον 
ἐἐκύμέον δεύμενον αὔρας, ὀνέλων ᾧ κε φόρη φόρη. ἴ 

1 ἔρων ἢ τόον ἔντ᾽ ΒΌΡΡΙ6α Ὅν ΕἸ ἔρπει βίσα ἘΪ : τὴ 
ἕρπε ρωϊσα 2 τελάᾳσαι --Ἠ τολμήσαι Ἐΐ ἴγοτη ἨΒΥΟΝ : ΠΙ8 
ὅλάσει ᾷ αὔριον ἀμέραν -- ταύτῃ τῶν ἡμερῶν ἣ αὔριόν ἐστι Ἐὶ : 
Τὴ αὕριον ἅμ. 8. χαλέπας ΒρῚΚ : τὴ5 χαλεπαί οὐκ ἵκονος 
δύας ΒΡ ]6α Ὁγ Εἰ : Π15 οὐκὶ ἴοῦ ἃροβίορϑβϑίβ οὗ. 17. 28, 
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ΤΗΕΟΟΘΕΙΤΌΒ ΧΧΣΧ, τὴ--22 

ἸΏΟΥΘ ΒΌΟΝ ἴονεβ δ5 ἐῃπΐβ. ΕῸΓ ψῃοπὶ 16 οΔΥΥ 65 
ϑυνιῦ ἃ πα δὰϑν 85 ποοῦ ἀοίῃ Πἰπα, δπα τϊσηΐ ἐπᾶυτε 
ἴο ΟΥἵΌΒ5 86] οΥῸ55 ὑπ6 568 δ ΕΥῪ αδγ᾿ 5 τοῦτον ὑῃδὺ 15, 
οἂπ ἢδ δηά {πδ ἤοννευ ο᾽ συγεεὺ Ὑουτῃ ἀράς ανοὺ οἵ 
0η6 ἀαῖϊε Ηον τηὰοἢ} 1655 πα ὑμαῦ μαῦῃ γϑαυη αι] 
ΓΘΙΠΘΙΩΌΥΔΠΟΘ σηδνίηρ αὖ Πἰ5 Πανὶ 5 ΘΟΥΘ, 8ηα ἀγ 8 ΠῚ5 
οὔζεῃ οὐ πἰσηΐθ δηα ἰδκαῖῃ ΠΟ]6 γθδὺβ ἴο οὐτα ἢἰδ 
Ἰονθβίοη 688 "Ὁ 
ΒΟ, ΙΘΘΘ0ὴ 8ΔΠα το γα 1 υὑπΐο Τὴν 50], 

πα ἴδ 5:6 δῆβϑνεεα 6 ἃραΐπ : “Ποβο 
ὑπίηκοῖῃ ἴο οαΐνία γοη οοΖεηΐηρ ΤΠ ονΘ, ἃ5 500} τηϊρσηῦ 
6 πῖπᾷκ ἴο 61} Πονν-τηϑην - ἰπ65-πίηθ βἴαυβ 6 1’ ὑπ᾿ 
5Κῖ65 ἀθονῈ ἃ; 8Πη4 80 [1 ἴοο, ψ 1 Π]}γ-1}}}ν, τασϑὺ ἔαϊῃ 
βέγείο τὴν ἤθοῖ Ὀεπθαΐῃ {πα γόκα δπᾶ ρὰ]], βεείηρ 
ΒΌΘΝ, ΤΥ Ἰογα, ἰ5 [6 ψ"}}] οἵ ἃ Οοα ἐπαῦ παΐῃ θεϊγαγεα 
ον πὶ {πα τηΐοκ]α ταϊηά οὗ Ζειβ, ἀπᾷ θερ ]δα αν ἢ {Π 6 
Ογρυιβ-θοσπ, δπα οαὐομοῦ ἀρ Δηα οδυγίθῖῃ νΒ Ποὺ - 
506 νου Πα Ἰ᾿ἰδὺ (45 ψ 6 }} 6 τηᾶυ) ἃ Ροοῦ πηογΐα] ᾿ϑαῦ 
κα τὴϑ ὑπαὶ πεεᾶβ "αΐ ἃ ρυ οὗ αἷν ἴο ΠΡ 1. 

819 Β΄ 4. προτ᾽ Εἰ : τὴβ ποτ᾽ δ δοκίμοι ΒΚ : τὴη8 δοκεῖ μοι 
ὃ φύλλον ΕὙΪὕΖΒΟΠΘ :; τη5 φίλον 1 δεύμενον ΒΚ : τη8 δευό- 
μενον ὀνέλων ΑὮὨΓ: τη8 ὁ μέλλων κε ΥΥ͂]]: πη αἴκα φόρη 
φόρη ἘΠ: οἵ, δον. Ζίον. Τ', 28. 18 ἤη. οἷς ἐπισφαλὴς ὀπηδεῖ (Τη55 
ὅπη δὴ) παντοίη τύχη φορῇ (τη88 φορὴ) πνεύματος αἰωρουμένη, ἃπα 
5686 Οἴα88. ἤευ. 1911, Ρ. θὅ : τὴη8β φορεῖ 
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ΤῊΝ ΙΝΒΘΟΒΙΡΤΙΟΝΒ 

ΤΉΞΘΕ ἐδέίίο μοθηιδ αὐ αἰΐ, τοῖϊᾷ ἐΐμα οαοορίίοη ὁ 1, 

αοἰκαί ἐπδογερίλοη, ἀπε τυομἰ δθθηὶ 0 ἤαυς δδθη οοἰἐθοίοα 

ῬΌηι ἐΐ6 τυογἦβ οΓΓ αγὲ προη τυλίο, ἐμοῳ γτυ6γ6 Ἰπδογιδείϊ. 

ΧΙ αμὰὦ ΧΧΙΠ] αὐὸ ἦι αἰΐ ργοδαδείλέῳ ὃῳ οἰμον παπάς, 

απὰ ἐἤόγο ἐδ δοηῖθ αοιδέ 9 ἐπα σοπμίοηθδ ωΓ ΧΧΙΡ; 

ὑμέ ἐμ γοϑὲ αὐὸ ποὲ ομίῃῳ αδογιοα ἰο Τ᾽ βϑοογιέμα τη ἐἦιο δεδί 

ηιαγιδογὶρίδ, δέ ἀγὸ ἐμἰΐῳ φυογέμῳ 97) ἀηι. 
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ΕἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤᾺΑ 

Ϊ 

Τὰ ς ἠδ Ν ὃ ῇ Κι Ὁ ΄ ;] ’ ἃ ῥόδα τὰ δροσόεντα καὶ ἃ κατάπυκνος ἐκείνα 
ἕρπυλλος κεῖται ταῖς ᾿Εἰλικωνιάσι, 

ταὶ δὲ μεχλάμφυλλοι δάφναι τὶν Πύθιε Ἰ]αιάν, 
Δελφὶς ἐπεὶ πέτρα τοῦτό τοι ἀγλάϊσε' 

βωμὸν δ᾽ αἱμάξει κεραὸς τράγος οὗτος ὃ μαλύς, 
τερμίνθου τρώγων ἔσχατον ἀκρεμόνα. 

Π 

Δάφνις ὁ λευκόχρως, ὁ καλᾷ σύριγγι μελίσδων 
βουκολικοὺς ὕ ὕμνους, ἄνθετο ΤΠανὶ τάδε, 

τοὺς τρητοὺς δόνακας, τὸ λαγωβόλον, ὀξὺν ἄ ἄκοντω, 

νεβρίδα, τὰν πήραν, ᾧ ἵ ποκ᾽ ἐμαλοφόρει. 

ΠῚ 

Εὕδεις φυλλοστρῶτι πέδῳ Δάφνι σῶμα κεκμακὸς 
ἀμπαύων, στάλικες δ᾽ ἀρτιπαγεῖς ἀν᾽ ὄρη" 

ἀγρεύει, δέ τυ Πὰν καὶ ὁ τὸν κροκόεντα Ἰ]ρίηπος 
κισσὸν ἐφ᾽ ἱμερτῷ κρατὴ καθαπτόμενος, ) 

ἄντρου ἔσω στείχοντες ὁμόρροθοι. ἀλλὰ τὺ ) φεῦγε; 
φεῦγε μεθεὶς ὕπνου κῶμα καταρρύμενον." 

1 καταρρύμενον Εἰ : οὗ ϑδρρῇῆῇο 3,2». 4 κῶμα κατάρρει, πᾶ 
χύμενος : Τη88 καταγρόμενον ΟΥ καταγόμενον 
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ΤῊΝ ΙΝΘΟΒΙΡΤΊΟΝΒ 

Ι.--ἰ[ΑΝ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΕΟΒ Α ΡΙΟΤΌΞΒΕΙΊ 

ΤηοβΕ ἀανΥ τ0565 δΔηα ἐπαῦ ὑπο Κ θΌΒην ὑἤγυηθ δῖα 
8 οἴἶευϊηρ ἴο τπ6 [6165 οὗ Ηε]ΐοομ, δ πα βίποα ᾿{15 
τς εΙραπ ἤοοκ Βαύῃ τηδάς ἰδ Ποπουτεα, {π6 
ἀαΥκ-]εανεα θᾶν, Ργίπίαη Ἡδα]οῖ, 15. ἴοὸγ ἴΠ66 ; δῃπά 
ΟῚ ΠΟΙΉΥ ψῃϊΐε Πα-οροὰὺ ὑπαῦ οὐῸρ5. ὑμε οαὐϊιηοβὶ 
ΒΡΙΓγ5 οὗ {Π6 Τϑυθ δἰ πί ἢ -ὑγδα 15  ἴο θ6ὲ ἴῃς Ὀ]οοα-οἴενίησ 
ὍΡΟΙ {πα αἰΐαν. 

Π.--[Ε0Ὰ Α ΡΙΟΤΌΒΕ] 
᾿ς ΤΒΕΒΕ δἰορρεα γεϑβαᾶβ, ἐπὶβ Πα]-θαΐ, ὑμ18. 5ῃδυρ 
Ἰδνε, ἐπΠ15 ἔδυνβκίη, δηα ὑπ18. ννα!]εὺ ἢ6 υϑεᾶ ἴο 
ΘΑΥΤΎῪ ΔΡΡΙ65 ἴῃ, ἅττα δη οἴἶεσίηρ πηΐο Ῥὰπ ἔγοτα ὑπ6 
ξαϊγ-ϑεἰπηθα Παρ ηΐ8, γγῃο Ῥίρεα ὑπ6 τηυβῖο οὐ ὑῃς 
ΘΟΙΠΓΥ ὍΡοη ὑπῖ5 ργουςν ἤπῖα. 

{1Π.--{[ΕἘῸΒ Α ΡΙΟΤΌΒΕΙ 

Υοῦ 5166} ἔμεύθ ἃροὴ {πες θα ϑίγον θαυθῃ, σοοά 
ΠΑΡ ἶβ, ἃπα τοϑῦ γοῦῦ ψΘΑΙῪ ἔτασηθ, Ὑγ 8118 γΟῸΥΣ 
που πρ θα 65 16 Ἰεῦ ρΙαηθεα οὐ ὑμ6 Ὠ1]15146. Βαΐ 
Ῥδη 15 ἴδεν γοι, δια Ῥυδρὰβ 4150, ἢ ὑΠ6 γον 
ἵνγ δρουΐ Πἰ5 10] μδδᾶ ; ὑῃδν δῖα ροΐηρ' 5146 ὈΥ 5146 
ἰηΐο γοῦν οᾶνα. ΔΑΝ ἵμθῃ, Ραΐ οὔ, {ῃς ἸουΠαΓΡῪ 
ταῦ 15 5Βῃ64α οὗ 516 6βρ, δπα ὑρ στ γοῦ ἀπά ἄννᾶν. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΙΝν 

Τήνὰαν τὰν λαύραν, τόθι ταὶ δρύες, αἰπόλε κάμψας 
σύκινον εὑρήσεις ἀρτυγχυφὲς ξόανον 

ἀσκελὲς  αὐτόφλοιον ἀνούατον, ἀλλὰ φάλητι 
ῇ Ν ΄ 5:7 -“ 

παιδογόνῳ δυνατὸν Κύπριδος ἔργα τελεῖν. 
σακὸς δ᾽ εὐίερος περιδέδρομεν, ἀέναον δὲ 

ἘΡ ἂν . ν ΄ Α ,ὔ ῥεῖθρον ἀπὸ σπιλάδων πάντοσε τηλεθάει 
δάφναις καὶ μύρτοισι καὶ εὐώδει κυπαρίσσῳ, 

" 4 [4 Γ ἔνθα πέριξ κέχυται βοτρυόπαις ἕλικι 
ἄμπελος, εἰαρινοὶ δὲ λυγυφθόγγοισιν ἀοιδαῖς 

κόσσυφοι ἀχεῦσιν ποικιλότραυλα μέλη, 10 
ξουθαὶ δ᾽ ἀδονίδες μινυρίσμασιν ἀνταχεῦσι 

μέλπουσαι στόμασιν τὰν μελέγαρυν ὄπα. 
ἕζεο δὴ τηνεῖ καὶ τῷ χαρίεντι Πριήπῳ 

» 3:1: 3 7 Ἁ ,ὔ “ Υ͂ εὔχε᾽ ἀποστέρξαι τοὺς Δάφνιδός με πόθους, 
32 .λ 2 7 ψ Σ φ Ἃ Ν᾽ » 7 

κεὐθὺς ἐπιρρέξειν χίμαρον καλόν. ἢν δ᾽ ἀνανεύσῃ, 
“ Χ 32 , ΄' Ω͂ τοῦδε τυχὼν ἐθέλω τρισσὰ θύη τελέσαι" 

«, Χ 7 ,ὔ ΄ » εἿ "ΝΜ 
ῥέξω γὰρ δαμάλαν, λάσιον τράγον, ἄρνα τὸν ἴσχω 

σακίταν. ἀΐοι δ᾽ εὐμενέως ὁ θεός. 

ν 

Λῇς ποτὶ τἂν Νυμφᾶν διδύμοις αὐλοῖσιν ἀεῖσαι 
ἁδύ τί μοι; κἠγὼ πακτίδ᾽ ἀειράμενος 

ἀρξεῦμαί τι κρέκειν, ὁ δὲ βουκόλος ἄμμιγα θελξεῖ 
Δάφνις, κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος. 

1 ἀσκελὲς ὕδῃμι, 1.6. ἃ ὨΘΓΠ, οὗ, 4.}Ρ. 10, 8, 6. 20 ; "58 ᾿ 
τρισκελὲς 2. ἀνταχεῦσι ϑολὶ!ίσου : Τὴ88 ἀντιαχεῦσι 
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ΤῊΒ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΞ, ἵν -ὲν 

Ιν.--[ἰὰ ΤΟΝΕΈΕΡΟΕΜ ἵΝ ΤῊΗΕ ΕΟᾺΜ ΟΕ 
Α ΜΑΥΘΙΘΕ ΙΝΒΘΟΕΒΙΡΤΙΟΝΊ] 

᾿ἍΥΗΕΝ γοῦὺ ἴστη Π6 οὐ οῚ οὗ γοπάδι ἰ8η6, βυγεαὺ 
ἀοαδϊμονα, ν σα ἔπ οὐ -ἴγθ 65 ἀγ6, γοι"}] Ππά ἃ πδν- 
οαγνοα εἰῆρυ οἵ ἤρ-ψοοα, νιῦπουῦ Ἰερθ ΟΥἹ 6818 δηᾶ 
ὑπ Ῥαυκ 5011} ἀροὸρ ἰδ, θα πονουῦμε]θθθ δῇ 80]68 
βαυύνδηὺ οἵ ἴπΠ6 Ουριίδη. ὙΠοτεοβ ἃ τανε [{{}]Ὸ 
ΒΘΟΥΠΟΙ41 ο056 ΤῸΠ5 τουπα ἴδ, ΔΠα ἃ πανοι-οθαβίηρ 
ἔγαβῃδὺ ὑπαῦ βρυΐηρϑ ἔγοτη ἔῃ 6 στο 5 ἔμποτα 15 συγβεηθδα 
4}} ἀθοὰὺ νῖῦἢ θᾶγ5 πα τυνυὶ]ε5 ἀπ ἔγτασγαηῦ ΟΥ̓ΡΓΕ585, 
Διο π ῥ᾽ ἡ ΒΙΟ ἴῃ 6 τηοῦποὺ οὐ στᾶρθβ ἀοῦἢ βργδεδα δῃᾶ 
ὕνῖη6, δηα ἴῃ βρυίηρ' ὑπΠ6 Ὀ]ΔΟΚ ΙΓ 5 οὐν ὑμεὶν 1ἰβρίηρ 
τη θα ]ογ8 οἵ οἰδαγ-[οπεα βοηρ, ἃπα ἐπα ὈΔΟΡΙησ 
πὶ  ίηρ 165 ΟὐὙ ὑπο δος ἐποὶν νυ] πη ρθ ἢ ἐπα 
ΠΟΙΟΥ͂ νοΐοα ὑπαὺ βἰπρβ ἔτοπὰὶ ὑμεὶνγ τὰπμοία] ἰῃγοαῖΐϑ. 
ΤΆΗΘΥ ρο, πα Ὁ γοὺ ον ἃπα ρτὰν ὑπαὺ ργεὺν 
ἔβ! Πονγ ἴο τηᾶκα οδθᾶθα τὴν ἴονα οὗ λαρῃηίΐβ, απα 11] 
βία σ νναυ ΟΥ̓ΕΥ Πίτη ἃ ας γουηρ σοαῦ; Ὀαΐ 5ῃου]α 
ἢ6 580 τὴ6 πᾶν, ὕμεη [11] γτηδὶτα ΐπὴ ἴθγαα βδουῆσαβ 1 
Π61 νυῖπ τὴϑ ἢΐβ ἴονβ, ἃ Πειξοσ, ἃ ΒῃδσοῪ Ὀποκ-ροδῦ, 
Δα ἃ Ρεϑὺ ἰδ [1 8} γδαυίπρ' ; δηα τηδὺ ἴῃς αοα ἢθδν 
Δα Παδα γου ὈΥΔΥΘΥ. 

Υ.--[ΑΝ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ἘῸΝ Α ΡΙΟΤΌΠΕ] 

᾽Ἔοβε πΠ6 Ν ΩΡΗΒ 1 ᾿ΥΔΥ γοῖ ΡΪΔΥ τὴς βοῖηδ βυγεοῦ 
ὉΠῖπρ ἀροη ὑπ6 ἀουθ]α ἤσϊε, ἀπᾶ 1 υν1}} ἴδ!κα τὴν νἱοὶ 
δ ηα δυυκα ἃρ Κουῖβα, πα πϑαύμεσα Παρ ηΐἷθ. 5841] 
Ἰοπ ψἱῦ 8 ἀπ τῆλκα ομδυτηΐηρ τηϑὶς ἢ {πὲ 
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ΤΗΕΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

᾽ Ἁ δὲ ΄ 7 ὃ Ν ΕΝ “ 1 

ἐγγὺς δὲ στάντες λασίας δρυὸς ἄντρου ὄπισθεν 
Πᾶνα τὸν αἰγιβάταν ὀρφανίσωμες ὕπνου. 

ΥΙ 

ἾΑ δείλαιε τὺ Θύρσ:, τί τὸ πλέον, εἰ καταταξεῖς 
δάκρυσι διγλήνους ὦπας ὀδυρόμενος; 

δ" ς , Ἀ Χ ΄ "ὕ 5» τ φ οδε 
οἴχεται ἃ χίμαρος, τὸ καλὸν τέκος, οἴχετ᾽ ἐς “Διδαν' 

τραχὺς γὰρ χαλαῖς ἀμφεπίαξε λύκος. 
“ 7] 7 

αἱ δὲ κύνες κλαγγεῦντι' τί τὸ πλέων, ἁνίκα τήνας 
4 

ὄστιον οὐδὲ τέφρα λείπεται οἰχομένας; 

ΥΙ 

᾽ὔ 

Νήπιον υἱὸν ἔλευπες, ἐν ἁλικίᾳ δὲ καὶ αὐτός, 
Εὐρύμεδον, τύμβου τοῦδε θανὼν ἔτυχες. 
Ν Νὰ ἄδοντες 7 ΠΣ 7 Ν Χ κ᾿ σοὶ μὲν ἕδρα θείοισι μετ᾽ ἀνδράσι" τὸν δὲ πολῖται 

ἴω Ἁ ᾽ὔ 

τιμασεῦντι, πατρὸς μνώμενοι ὡς ἀγαθῶ. 

ΝΠ 

Ἦλθε καὶ ἐς Μίλητον ὁ τοῦ Ἰ]Παιήονος υἱός, 
ἰητῆρι νόσων ἀνδρὶ συνοισόμενος 

᾽ὔ “ νυ ϑυ ὦ ΦνᾺς 7 [ “Ὁ 

Νικίᾳ, ὅς μιν ἐπ᾽ ἦμαρ ἀεὶ θυέεσσιν ἱκνεῖται, 
7 

καὶ τόδ᾽ ἀπ᾽ εὐώδους γχύψατ᾽ ἄγαλμα κέδρου, 
“ », ς Ν 

Ἠετίωνι χάριν γχλαφυρᾶς χερὸς ἄκρον ὑποστὰς 
“ “ “ 

μισθόν" ὃ δ᾽ εἰς ἔργον πᾶσαν ἀφῆκε τέχνην. 

1 γη88 8150 λασιαύχενος ἐγγύθεν ἄντρον 
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ΤΗἙ ΓΙΝΘΟΒΙΡΤΙΟΝΒ, Υ- ΠῚ 

ποΐθβ οἵ ἷβ ψχ- ρθουπᾶᾷ Ὀγεαΐῃ ; ἃπα 80 βἰδπαϊηνρ 
᾿ Βεβίας πε 5Βῃασργ οἂῖκ Ὀθδῃϊπα Π6 οἄνα, οὐ 5 ΤῸ γοὸῃ 
σοαὺϊ-ἴοοῦ Ῥδη οἵ ἢΠἰβ Β] ασηθου. 

ΥΙ.--[ἘῸΒ Α ΡΙΟΤΌΒΕΙ 

ὙΥ ΕΙ,-Α- ΑΥ, γοὰ ΡΟΟῦ ΤἬγΥββ! ψῃᾶὺῦ Ὀοοὺβ ἰδ 1 
γοῖ ΟΥΥ γΟᾺ ὕνο αγεβ ουὐ οὔ {πεῖν βοοκαὶβ ἢ Ὑουῦ 
Κια 5. σόπα, ἔπ6 ρῥγεϊυ ᾶῦρε, ἀδδᾶ δῃηᾶ ροῃθ, ἃ4]] 
ΟΥ̓ΒμΕα ἴῃ {πς6 ἴδίομθ οἵ {πΠ6 σγτοαῦ τΟὰρ νο], 
Τταθ, ὑπὸ ἀορβ ἂῖὲ Ὀαγίπρ ἴα ; Ραὺ ἴο ψῇῆῃδὺ επᾶ, 
ὙΠ Π6η ὑπο δ᾽ 5 Πα Π ΟῚ 85} ΠΟΥ’ θοπα οὗ πΠ6 ροοῦ ἀθδα 
Ιε  ᾿ , 

ΨΠ.--[ΕἘῸ8 ΤῊΒ ΘΟΒΑΝΕ ΟΕ Α ΥΟΥΝΟ 
ΒΑΤΗΒΕΕ] 

ΗΕΒΕ 816 γοῦ, ἘΣ γ 660}, ΘΟΥὴ6 ἱπ νοι" ΡΥΐτης ἕο 
16 στάνε ; θαΐ γοιὺ ᾿ο  ἃ {16 θοη Ὀθ πα γου, δηά 
πουρΡ ἢ γοὺν ἀνα! ] της Παποθίουψῃ 5 ἢ ὑπ στοαΐ 
οὐ πΠ6 δαγΐῃ, γοι τηδὺ ὑγαδὺ γΟΌΓ ΘΟΙΠ 6 ἴο 
Βοποῦν πα οἢ1]α ἔον {Π6 βακα οἵ {πε ἔαιῃον. 

ν11|.--[ΕῸᾺ ΝΙΟΙΑΒ ΝΕ 5ΤΑΤΌΕΒ ΟΕ 
ΑΒΟΙΕΡΙΠ8] 

ΤῊΝ ατεαὺ Ηρα ουβ 50η ἰβ οοὴθ ἴο Μιϊδῖαβ πονν, 
ἴο ᾿ΐνε ἢ ἷθ5. 6 ]]ον -ογα ἔβσηδη ΝΙοῖαθ, ῃῆο Ροὶἢ 
8 Κ ἢ βδουϊῆοα θοοσα Πΐτη Ἔνοῦν ἄν, δηα Παΐῃ πον 
τηδθ οἄγνα ὑῃϊ8 βίαϊιις οἵ ἵταστδηῦ οεαδγ-υνοοῦ ; πὲ 
ΡΙΟΙ 5864 Εἰδίϊοη ἃ τουπμαὰ Ρυῖοα ἴον ἴῃς ἢηἰθῃδα 
οαππΐηρ οὗ Ηἷβ Παηά, ἀπ Εϊδιίοη Πμαῖῃ ρὰῦ ἐουὶ 41] 
ἢϊ8 τὺ ἴο ὑΠ6 τηδκίηρ οὗ Π6 ψοῦκ. 
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ΤῊΝ ΒῦσοΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

ΙΧ 

Ξεῖνε, Συρακόσιός τοι ἀνὴρ τόδ᾽ ἐφίεται Ορθων" 
χειμερίας μεθύων μηδαμὰ νυκτὸς ἴοις. 

καὶ γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον ἔχον πότμον," ἀντὶ δὲ πολλᾶς 
πατρίδος ὀθνείαν κεῖμαι ἀφεστάμενος.3 

Χ 

ς »“ -“ Ν 7 ᾽ 7 ’ὔ 
Ὑμῖν τοῦτο θεαὶ κεχαρισμένον ἐννέα πάσαις 

τὥγαλμα Ἐξενοκλῆς θῆκε τὸ μαρμάρινον, 
3 ς ͵7ὔ ΡῚ “Ἃ 7 Ψι" ἣν »“ 

μουσικός" οὐχ ἑτέρως τις ἐρεῖ. σοφίῃ δ᾽ ἐπὶ τῆδε 
5 »᾽ ᾿Α ἢ 2 ͵ 

αἰνον ἔχων Μουσέων οὐκ ἐπιλανθάνεται. 

ΧΙ 

Εὐσθένεος τὸ μνῆμα, φυσιγνώμων ὃς ἄριστος, 
δεινὸς ἀπ᾽ ὀφθαλμοῦ καὶ τὸ νόημα μαθεῖν. 

εὖ μιν ἔθαψαν ἑταῖροι ἐπὶ ξείνης ξένον ὄντα, 
᾽ θέ ΡΟΝ ἩΝΩς , 3 

χωὐμνοθέτης αὐτῷ δαιμονίως φίλος ἣν. 
πάντων ὧν ἐπέοικεν ἔχει τεθνεὼς ὁ σοφιστής" 

καίπερ ἄκικυς ἐὼν εἶχ᾽ ἄρα κηδεμόνας. 

1 πότμον : Τὴη85 880 μόρον 2. Τηὴ885 8180 ὀθνείων ἄφεστά- 
μενος Εἰ, οἵ. ἀποστησάσθων ΟΟ.1.44. 1. 82. 18 : τὴη85 ἐφέσσ. δῃὰ 
ἐρέσσ. 8 ὃς ἄριστος Εἰ, ἴογῦ ὉΠ ΤΠΟΥ̓Θ αϑι8] αὐὐγϑούθα ἔουτη 
φυσιγνώμονος οὗ (ΟΥ οἵου) ἀρίστου, οἵ, χῖν. δὅ9 : Τη58 ὃ σοφιστὴς 
ἴσοιη Ὀθῖου 
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ΤῊΝ, ΙΝΒΘΟΕΒΙΡΊΤΙΟΝΒ, Χ-ΧῚΙ 

ΙΧ.--[ΕῸΒ ΤῊΒ ΘΟΒΑΨΕ ΟΕ Α ΓΑΝΌΕΡ 
ΘΟΕΝΤΙΙΕΜΑΝΊ 

ΤῊΙΒ, σοοῦ δίγδηροι, 15 ἴῃ 6 θεμεβδὺ οἵ Ουὐΐμοη οἵ 
ϑγύδουβθα : ἋὉ γοὰ πονοῖ ΔΟτοδα ἄσιηκ οὗ ἃ βῇουτην 
ηἰρῃῦ; ἴογ ὑπαῦ νγὰβ τὴν ἔαϊε ἴο (0, ἀπ 80 ἰῦ 8 1 116 
ἤθυθ, ἃπα ἔπουθ᾿ 5 ψεῖσηῃδα τὴς ουὐ ἃ ἔογείσῃ οουηΐτν 
'π Θχοῆδηρα ῸΓ τ ἢ παύνε-Ἰηά. 

Χ.- [ΕΟΝ ΑΝ ΑἸΤΑΝ ΜΊΤΗ Α ΕΒΙΕΖΕ 
ΟΕ ΤΗΕ ΜΕΘ] 

ΤῊΙΒ οαγνοα νοῦ οὗ τ ΔΥΌ 16, συνσθοὺ Οοάάε8565, ἰ5 
βαῦ ὉΡ ἴον ὑπε πἰπα οὗ γοὰ Ὀγ ὑπ6 γα τηπβιοΐδη----ἃ5 
411 γτηυϑὺ πϑᾶυηθ ἢΐπη-- ΧΘηοο165, ψηῸ Πᾶνηρ τη ἢ 
οὐ α!ϊῦ οὗἉ 15 αὐ ἕογρεῖβ ποὺ πε Μαβε5 ψ Πο86 1ὖ ἰ5. 

ΧΙ.- [ἘῸΒ ΤῊΒ ΟΕΑΝΕ ΟΕ Α 5ΤΕΟΙΠΙ͂ΝΟ 
ΡΗΥΒΙΟΘΟΝΟΜΙΒΊΤΊ 

ΗΈΒΕ 1685 ϑίγομπρ-  -ὑ Π -ἀύτὰ Π6 στοαῦ ρῃγβίορ- 
ποιηϊδῦ, Π6 τηϑῆ ψηο0 οου]α γαϑα ὑπΠ6 τηΐϊμα Ὀγ ἐπα 
δγε. Αἀπὰ 80, ἴον 41}1 Π6 ἰβ. ἃ βὑυδη ΡΥ ἴῃ ἃ βσδηρα 
Ιαμᾶ, 6 μδ5 πδὰ ἔτι θη ἴο ρσῖνε ἢΐτη ἀδοθηΐ θυτ14], 
ἀηα {Π6 αἰτρο- υϊον μὰ5 θθ  Κίπαηθβ ἰὑ56 1 ΤΗΣ 
ἀεδᾶ ῬΒΣ]Οβορ μον Πὰ5 411 ἢθ οουἹᾶ Πᾶνα ν]ἱβμεᾶ ; δᾶ 
ἴπ5, ννοα ΚΊ πρ νυὶρηῦ ὑπουρὴ ἢ 6, ποτα 15 αἰ ει 4}} 
ΒΟΙΏΘΡΟΟΥῪ ὑμαῦ οαγ6 5 ΤῸ Πΐτη. 

“ὙΝ ΘΑ ΚΠ ηρ νυ ἱρῦ" : δὼ Ερίο ψογὰᾷ ὕο ροϊηῦ ὑῃ8 ὑδαὺ ἀροῃ 
086 Πϑιηθ. 
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ΤῊ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΧΙ 

Δημομέλης ὁ χορηγός, ὁ τὸν τρίποδ᾽ ὦ Διόνυσε 
καὶ σὲ τὸν ἥδιστον θεῶν μακάρων ἀναθείς, 

μέτριος ἣν ἐν πᾶσι, χορῷ δ᾽ ἐκτήσατο νίκην 
ἀνδρῶν, καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ προσῆκον ὁρῶν. 

ΧΠΙ 

Ἢ Κύπρις οὐ πάνδημος. ἱλάσκεο τὴν θεὸν εἰπὼν 
, “ Υ 

οὐρανίην, ἁγνῆς ἄνθεμα Χρυσογόνης 
οἴκῳ ἐν ᾿Αμφικλέους,1 ᾧ καὶ τέκνα καὶ βίον εἶχε 

’ δννπ ΄ , » 3 Δ' ξυνόν. ἀεὶ δέ σφιν λώιον εἰς ἔτος ἣν 
' 7 3, , 

ἐκ σέθεν ἀρχομένοις ὦ πότνια" κηδόμενοι γὰρ 
Ε] 4 3 Ἀ “Ὁ -», 7 ἀθανάτων αὐτοὶ πλεῖον ἔχουσι βροτοί. 

ΧΙΝν 

᾿Αστοῖς καὶ ξείνοισιν ἴσον νέμει ἥδε τράπεζα" 
θεὶς ἀνελοῦ ψήφου πρὸς λόγον ἑλκομένης." 

ἄλλος τις πρόφασιν λεγέτω" τὰ δ᾽ ὀθνεῖα ΚΚ ἀϊκος 
χρήματα καὶ νυκτὸς βουλομένοις ἀριθμεῖ. 

1 ῬΑμφικλέους : ἃ Οὐδ πϑιηθ 2 ἑλκομένης, οἵ, Ηέδελ 
Ῥαρρ. 1. Ῥ. θῦ, ΤΒΘορΡὮν. Ολαν. 24 : τὴϑ8 αἷϑο ἀρχομένης 
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ΤΗΕ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΒ, ΧΙ-ΧΙν 

ΧΙΙ.--[ΕῸᾺ Α ΡΕΙΖΕ ΤΕΙΡΟΠ] 

ΟἨἩΟΙΕ- ΜΆΒΤΕΗ ΠΟΙ ΟΙΉ6165, ΠΟ δοῦ ἀρ {πΠ|5 ὑτροα 
᾿ἃπα ἰῃϊθ. εἰἴρσν, Πίοηγϑιβ, οἵ [ῃη6 ουεοίοοὶ αοα ἴῃ 
θάνε, δα ἰνναγβ θθε ἃ ἀδοθηὺ ἔθ] ]ονν, μα ἢ ΤΟ 
1Π6 νἱοΐουν τ ἢ 5. τη θ π᾿ 5- Ποσ5. θθοδαβα ἢ πον 
θεδυΐν δ Πα 56 θυ  ] 685 ἤθη 6 βὰν ἔπ οτη. 

ΧΙΠΠ.--[ΕῸᾺ Α ΟΟΑΝ ΓΑΡΥ 5 ΝΕ 5ΤΑΤΟΌΕ 
ΟΕ ΑΡΗΒΟΘΙΤΕ] 

ΤῊΙΒ 15. ποῦ ἔπε Ῥβορ θ᾽ 5 Ουργίδη, θὰ ργὰγ ΠΘ 
γοὰ Ριορίὑΐς {15 ἀοαάθ88 ἀο 80 ὈΥ ὕπ6 πϑδίηθ οὗ 
Ηδάνϑηὶΐγυ ; ἴον ὑΠ|5 15 ἴῃς οἴϊευίηρ οἵ ἃ ομιαϑῦθ υνοχϑῃ, 
ἴο νυιῖῦ οἵ Ομυγβοροπὸ, ἱπ ἐπε Ποῖβὲ οὐ Ατηρῃίοϊοβ, 
γγοβΘ ΟΠ] γθη δἀπα ποβθα {6 59η6 ϑῃδγϑᾶ ; 5ὸ ὑμαῖ 
θερσὶπηΐηρ, Οατοαὺ 1 δαᾶγ, νυν ἢ νγουβῃῖρ οἵ περ, πον 
ΘΥ̓́ΘΙ ἱπουβαβθα ὑπεὶνγ Παρρίποθβθ ἢ ἴῃς γεϑᾶγβ. ΕῸΣ 
Δ ὑπαῦ μᾶνθ ἃ οἂγα ἴον [6 Ἰπῃμηογΐα]β ἀγα ὑπ ὈδυοΥ 
ΟἹ ἔου 1ὖ ὑπουηβοῖνεβ. 

ΧΙΝ.--[ἘῸΒ ΤΗΕ ΤΑΒΙΙῈ ΟΕ Α ΒΑΒΒΑΒΙΑΝ 
ΜΟΝΒΥ-ΟΗΑΝΟΒᾺΕ] 

ΤῊΙΒ ἴδ 0]6 τηᾶῖκοθ πὸ αἰδυϊποιίου. οἵ παῖϊνε πᾶ 
ἔογεῖσηιθυ. Υοῦ ῬΔΥ ἴῃ πα γοὺ τεοεῖνα οαὖ ἴῃ 5ἰγίοῦ 
δοσρογάδησα ψ ἢ {πα 116 οὔ {πΠ6 οοππΐοιβ. [ γοὺ ψαηΐ 
5815 ἀπά 5ῃυ 65 σῸ βἰβεῆοσθ. Ὑοὺ τΔΥ Β6 ρμραϊᾶ 
ἔργ οἰρῚ ΤΩΟΠΘΥ ὈΥ Οὐδἴουβ ἴῃ {Π6 ἄδγκ. 

373 



ΤΗΝ ΒύσΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΧΥ 

Γνώσομαι, εἴ τι νέμεις, ἀγαθοῖς πλέον, ἢ καὶ ὁ δειλὸς 
ἐκ σέθεν ὡσαύτως ἶσον, ὁδοιπόρ᾽, ἔχει. 

“χαιρέτω οὗτος ὁ τύμβος᾽ ἐρεῖς “ἐπεὶ Ἐὑρυμέ- 
δοντος 

“ “Ὁ ε Ἂ [ο ς Ν ὅτ 2.2 

κεῖται τῆς ἱερῆς κοῦφος ὑπὲρ κεφαλῆς. 

ΧΥΙ 

ἫἩ παῖς ὥχετ᾽ ἄωρος ἐν ἑβδόμῳ ἥδ᾽ ἐνιαυτῷ 
εἰς ᾿Αἴδην πολλῆς ἡλικίης προτέρη, 

δειλαίη, ποθέουσα τὸν εἰκοσάμηνον ἀδελφόν, 
“νήπιον ἀστόργου γευσάμενον θανάτου. 

αἰαΐ ἐλεινὰ παθοῦσα Ἰεριστέρη, ὡς ἐν ἑτοίμῳ 
ἀνθρώποις δαίμων θῆκε τὰ λυγρότατα. 

ΧΥΠ 

Θᾶσαι τὸν ἀνδριάντα τοῦτον ὦ ξένε 
σπουδᾷ, καὶ λέγ᾽ ἐπὰν ἐς οἶκον ἔνθης" 

᾿ ᾿Ανακρέοντος εἰκόν᾽ εἶδον ἐ ἐν Τέῳ 
τῶν πρόσθ᾽ εἴ τι περισσὸν ὠδοποιῶν" 

προσθεὶς δὲ χὦῶτι “" τοῖς νέοισιν ἅδετο, 
ἐρεῖς ἀτρεκέως ὅλον τὸν ἄνδρα. 

ΧΥΠΙῚ 

ΤᾺΝ τε φωνὰ Δώριος χὠνὴρ ὁ τὰν κωμῳδίαν 
εὑρὼν ᾿Βπίχαρμος. 

ᾧ Βάκχε χάλκεόν νιν ἀντ᾽ ἀλαθινοὺ 
τὶν ὧδ᾽ ἀνέθηκαν, 

τοὶ Συρακόσσαις ἐνίδρυνται πελωριστᾷ πόλει, 
οἵ ἀνδρὶ πολίτᾳ, 
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ΤΗῊΗΞ, ΙΝΘΟΒΙΡΤΙΟΝΒ, ΧΥ-ΧΥ ΠῚ 

ΧΥ.--[ἘῸΒ ΤῊΒ ΘΟΒΑΝῈ ΟΕ Α ΒΒΑΨΝΕῈ ΜΑΝ]) 

1 βηλιμ,Ἁ Κπον, πιδϑίθ ιαγίαταεν, ψῇῃθῖθμου γοὰ 
. Ργδέδυ ἔπ να] αηῦ οὐ εϑύθοτῃ Πΐτα ονθῃ ἃ5 ὅμ6 οἴάνεῃ: 
ἔου γοὺ ν1}} 58: ““ΒΙαϑὺ 8 ὑμῖ8. ὕογῃ ἴον ᾿γίῃηρ 50 
Ἰσῃῦ ἀθονα ὑπῸ βδονεα ἢθδὰ οὗ Ἐμισγτηθάοῃ. 

ΧΥΙ.- [ἘΟᾺ ΤΗΒ ΟΒΑΥΕ ΟΕ ΤΥ͂Ο ΠΙΤΤΙΕ 
ΟΗΙΠΌΒΕΝ] 

ΤῊΙΒ Π {16 τη ἃ νγὰβ ὕακθὴ ὉΠΕΪΠΊΘΙΥ, Βαυ ἢ γΘΔΥΒ 
οἰ απ πον ἴὸ θεΐοτα ΠῸΥ, δἀηα ᾿ὗνγαβ ἴου στε, [Π6 
βοοῦ ἈΠ], ὑπαὺ μεν ὈτοῖΠοΥ οὔ ὑνγαηΐυ τηοπΐῃβ 5που]ά 
πᾶνε ἰαριθᾶ, ργοῦζυ Ραθα, ἔῃ. ἀπκίπη6885 οὐ Πϑαίῃ ; 
Ο Ρευβιογὸ, {π6 ρἱδν οἵ 1 ον ποῦ ἴο τᾶ ἃπᾶ 
γεδαγν μαῖῃ αοά βεὺ νμδῦ 15 ψψοθ Ὁ] 6ϑῦ ' 

ΧΥΠΙ.- [ἘΟΚΒ Α 5ΤΑΤΌΞΒ ΟΕ ΑΝΑΟΘΒΕΟΝ 
ΑΤ ΤΕΟΒ] 

Τοοκ νγ 6 }} ἀροῦ ἐπιὶβ βἰαΐιθ, σοοα ϑἔγδηρου, δηᾶ 
ψγ θη γοὺ ταῦ ΠΟΙῚ6 580. “41 βὰνν δὖ 605 ἃ ΠΕ ΘΠ655 
οἵ Αμπδούδομ, ἔπ 6 γε Ὺ ρτεαίεϑὺ οἵ ὅπη οἱ τηϑκϑὺβ οὗ 
ΒΟΠΡΒ ἡ; πα γοὺ Ψ1] ἀθβοῦῖθα πη ἴο ἴῃς ᾿Ἰοὔθον 1 
γοῦ 580 8150 “Ηδ νβ ἴπΠ6 ἀεἰ!σῃΐ οὗ [Π6 γουπρ.᾽ 

ΧΥΠΠ.-- [ἘῸΝ Α Β5ΤΑΤΌΕ ΟΕ ἘΡΙΟΗΑΆΜΌΒ 
ΙΝ ΤῊΒ ΤΗΒΑΤΕΕ, ΑΤ' ΒΥΒΑΟΌΒΕ)]) 

ΤῊΣ 5ΡΕΘοἢ ἴθ ὑπε οτίαπ, ἀπά ἐπα ὕπθαθ ἐπε 
ἱπνοηΐοῦ οὗ οοτηθᾶγ, ΕἸΡ᾿οἤαυπα5. ὙΠΟΥ παὺ Πᾶνε 
ἐπεὶν Βα ταϊίοι ἴῃ [Π6 τηοϑὺ τὶν οἱδγ οὗ ϑυγδουβε 
Βανε βεὺ δίτη ὕρ Πεῖθ, ἃ5 θεοᾶτηθ ἔθ] ]ον- οὐ βτηθῃ, 
απἴο ἰῃ66, σοοά Βδοοθιιβ, ἰῃὰ ὈγοπΖα ἴῃ ὑπ6 βἰθδᾶ οἵ 
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ΤΗΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂ΓΒ 

σωροῦ τὸν εἶκε ῥημάτων μεμναμένοιϊ 
τελεῖν ἐπίχειρα. 

πολλὰ γὰρ ποττὰν ζόαν τοῖς παισὶν εἶπε χρήσιμα" 
μέγαλα χάρις αὐτῷ. 

ΧΙΧ 

Ὁ ̓ “μουσοποιὸς ἐνθάδ᾽ Ἱππῶναξ, κεῖται. 
κεἰ μὲν πονηρός, μὴ ποτέρχευ τῷ τύμβῳ' 
εἰ δ᾽ ἐσσὶ κρήγυός τε καὶ παρὰ χρηστῶν, 
θαρσέων καθίζευ, κἢν θέλῃς ἀπόβριξον. 

ΧΧ 

Ὁ μικκὸς τόδ᾽ ἔτευξε. τῷ Θραΐσσᾳ 
Μήδειος τὸ μνᾶμ᾽ ἐπὶ τᾷ ὁδῷ κἠπέγραψῃε Κλείτας. 

ἔχει τὰν χάριν ἁδὺν ἀντὶ. τήνων, 
ὧν τὸν κοῦρον ἔθρεψε" τί μάν; ὅτι χρησίμα καλεῖται. 

ΧΧΙ 

Ά ρχίλοχον καὶ στᾶθι καὶ εἴσιδε. τὸν πάλαι ποιητὰν 
τὸν τῶν ἰάμβων, οὗ τὸ μυρίον. κλέος 
διῆλθε κἠπὶ νύκτα καὶ ποτ᾽ ἀῶ. 

ἦρά νιν αἱ ἱ Μοῖσαι. καὶ ὁ Δάλιος ἠγάπευν᾽ Ἀπόλλων, 
ὡς ἐμμελής τ᾽ ἐγένετο κἠπιδέξιος 
ἔπεά τε ποιεῖν πρὸς λύραν τ᾽ ἀείδειν. 

1 {885 ἘΣ, εἶκε ἔγοτη ἵζω, οἵ. οι. εἶσα : Τὴη58 σωρὸν (ΟἹ σ, 
γὰρ) εἶχε ῥημάτων (ΟΥ χρημάτων) μεμναμένου5 
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ΤΗΕ ΙΝΒΟΕΒΙΡΤΊΟΝΒ, ΧΝΠΙΠ--ΧΧῚ 

1Π6 ἤδβῃ ; δπα ὑπ5 πᾶνε γε οι γα ἴο ρᾶν Πίμη ἢΪ8 
γγΑΡ 65 ΤῸ πε σγεαῦ μϑὰρ οἵ νψογὰάβ. ἢ6 μαΐῃ Ὀυ1) 464. 
ΕῸΣ τὴν ἀγὰ ὑπ {πη ρα πΠ6 μαῦῃ ἰο]α ὑπδῖὶν ΟΠ] γθὴ 
Ρτοβίδθ]α απἴο 6. Ηδ παῖ ὑποὶν πβαυὺν ὑΠ8η 15. 

ΧΙΧ.--[ἰἃ ΝΕ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΕΟΕ ΤΗΚ 
ΟΕΚΑΝΕῈ ΟΕ ΗΙΡΡΟΝΑΧΊΙ 

ΗΕΒΕ 1165 {πΠ6 Ῥατὰ Ηϊρρομᾶχ. 1 γοι 816 ἃ γᾶ808)], 
9Ὸ ποῦ ΠΡ Πὶ5 Του ; θαὺ 1 γοὰ ἃγ6 ἃ ἔτπι6 τηδῃ οἵ 
ϑοοα 5ἴοοκ, βὶῦ γοὰ ἄονη δπα νγϑ]οουηθ, ἀπα 1 γουὺ 
σΘἤοοβα ἴο αἸῸΡ οἵ ἴο 516 6ρ γοὺ 5}48]]. 

ΧΧ.-- [ΑΝ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΕΟΒ ΤΗΒ ΘΠΑΡΕ 
ΟΕ Α ΝῦΒΒΕ] 

ΙΒ τηϑιηουΐαὶ π6 1016 Μεαθίαβ μαῦ θυ] 6 α ὈγῪ 
ἴπ6 νναγϑίάς ἴο 8 ΤἬγδοίδη ἤυγ856, ἃπα ψυυ θη ΠΟΥ 
ὭϑΙη6. ΠΡΟΙ ἰὐ, “ ΟἸεἶϊα. 8586 δΒαύῃ Ποὺ γϑναγα ἴῸν 
ὑπΠ6 οὨ114᾽5 σοοα ὈρὈυϊηρίηρ, ἀπ ψ μαῦ 15 1} ἴο θὲ 
οΔ]Π]6α “8 ροοᾶ βεγνδηΐ ᾿᾿ Θνϑ ΤΉ 6. 

ΧΧΙ.--[ἘῸΒ Α 5ΤΑΤΌΕΒΕ ΟΕ ΑΒΟΗΠΟΟΘΗΘΒ) 

5ΤΑΝῸ 8ΔΠα Ἰοοῖς δὖ Ασυομ]οοῆαβ, Π6 ο]α τΆ κοῦ οὗ 
ἰδυηθὶς νϑῖβθ, ψῆοβθ ἱπἤηϊΐζϊαε τεπονη Παῖς βργοδα 
Ῥοΐῃ ἴο υἱτηοσὺ δαϑῦ δηα ἔμγῃθοὺ ννεϑὺ. ϑασα {Π6 
Μιβ65 δπᾶ [1)ε] απ ΑΡΟΙΪο Πκεα Ὠΐμη νν6}], βιοἢ ἕαϑῦα 
Δ Πα 5Κ}}} Ππαδὰ ἢ ἴο Ὀυΐησ βοΐῃ ἴο {πῃῈ ἔδιηΐηρ, 
οἵ {πΠ6 ψογβ δπὰ ἴο {Π6 βευϊπρ' οἵ ἔμϑῖὰ ἴο ὑπ ᾿γτε. 
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ΤΗΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

ΧΧΙΗ 

Τὸν τῶ Ζανὸς ὅδ᾽ ὕμιν υἱὸν ὡνὴρ 
τὸν λεοντομάχαν, τὸν ὀξύχειρα, 
πρᾶτος τῶν ἐπάνωθε μωσοποιῶν 
Πείσανδρος συνέγραψεν οὗκ Καμίρω, 
χώσσους ἐξεπόνασεν εἶπ᾽ ἀέθλους. 
τοῦτον δ᾽ αὐτὸν ὁ δᾶμος, ὡς σάφ᾽ εἰδῆς, 
ἔστασ᾽ ἐνθάδε χάλκεον ποήσας 
πολλοῖς μησὶν ὄπισθε κὴἠνιαυτοῖς. 

ΧΧΠΗΙῚ 

Αὐδήσει τὸ γράμμα, τέ σᾶμά τε καὶ τίς ὑπ᾽ αὐτῷ" 
Γλαύκης εἰμὶ τάφος τῆς ὀνομαζομένης. 

ΧΧΙΝν 

᾿Αρχαῖα τῶπόλλωνι τἀναθήματα 
ὑπῆρχεν" ἡ βάσις δὲ τοῦ μὲν εἴκοσι, 

η1. δ΄ ὁ ͵7] ᾿ δὲ 7 δὲ δώδ 

τοῦ ἑπτά, τοῦ δὲ πέντε, τοῦ δὲ δώδεκα, 
σι 7] “ 

τοῦ δὲ διηκοσίοισει νεωτέρη ἥδ᾽ ἐνιαυτοῖς: 
Ν , τοσσόσδε γὰρ τὶν ἐξέβη μετρούμενος. 

1 ρΥΘ ἃμᾷ Ὀθὶον τοῦ ὙΥῚ] : Τὴ88 τοῖς 3 τὶν ἘΠ, ΒΌΡΡΙΥ 
ἀριθμὸς : ΤΗη885 γι» 
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ΤΗΒ ΙΝΒΟΒΙΡΤΙΟΝΒ, ΧΧΙΙ-ΧΧΙΕΝ " 

ΟΧΧΙΙ.. [ἘῸᾺ Α 5ΤΑΤΌΕΒ, ΟΕ ΡΕΙΘΑΝΌΕΕ 
ΑΤ' ΟΑΜΙΒΌΘΒ] 

᾿ ΤῊΙΒ 5 Ρεϊϑαπᾶσθυ οἵ (δηλίναβ, Π6 θατα οὗ οἱ {πε 

νη ἢἤνθὶ ψσοῖς γου οἵ {6 [ἰοη-Πση τ πρ' ααϊοῖ.-ο᾽ -ἰἢ - 
παπᾶ 80ὸη οἵ Ζευβ ἀπα το] οἵ 11] ἔπ Ἰαθοῦγβ ἢξ 

ΨΥΟυρηῦ. Παὺ γοὺ τὺ Κπονν ὑΠ15 ἴον οογξαίη, [Π 6 
ΡΘοΟρΡΙΘ μαναὰ υηδάθ 18 Πκοπθθ5 ἴῃ ὈγΌμΖα δηα βοὺ ἰὖ 
ΠΘΥΘ δΘΥ τπϑην τηοηὐἢ5 ἃ Πα Τηϑην γρδ 18. 

ΧΧΙΠΙ.--[ΕῸᾺ ΤΗΒ ΟΒΑΝῈΕ ΟΕ ΟΝΕ, σ᾽ ΑΟΟΕ] 

ΤῊΕΒ νυ θη ψν1}}} βὰῪὺ ψηᾶὺῦ ὅπ6 ἔοι 15. πᾶ ψῆο 

[165 θεπθαὺῃ ἴὃ : “1 δὴ ὑῃθ σγάᾶνα οἵ οπα ἐμαὺΐ νγὰβ 
οΔ]Π6α ΟἸδποὸὰ.᾽ 

ΧΧΙΡ.- [ΕΟ Α ΝΕ ΒΑΒΒῈ ΤῸ 50ΜῈ ΟΙ,0 
ΟΕΕΒΒΙΝΟΒΊ] 

ΤΉΕΒΕ οἰξουίποθ ἌΡΟΙ]Ο Ππαα ροβϑεϑϑθα θδϑἔοσ αὶ 
1ῃ6 θάᾶβ6 γοῖ 566 θεῖον ἔβθιη 185 γουηροΓ, ἔπη ὑΠ15 
ὈΥ ὑὕννεπῦν γϑδῦβ 8πα ὑπαὶ ὈῪ βενει, {π|5 Ὀγ ἤνε ἀπά 
ἐμαῦ Ὀγ ὕνεϊνε, ἀπα {π|5 ἀραῖὶπ ΌΥ ἔνο Βυπατοά. 
ον Ψῃ θη γοὰ γθοκοη ἔπι ὑπαὺ 15 νν μαῦ ᾿ῦ σομη 65. ἴο. 

379 



ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 

Ι 

Ἐπαδύν. δὰ 7|ταα. ὃ. 90ῦ, ». 620, 29 ᾿Αδελφὴ δέ 
ἐστιν ΓΑρεως ἡ “ΗΠ βη, ὡς καὶ Θεόκριτος μυθολογεῖ. 

ΗΠ 

Μέψνι. αφη., ».-. 290, ὅ8 δυσὶν ἀντιφέρεσθαι, 
ὡς παρὰ Θεοκρίτῳ. 

ΠΙ 

Αὐμρη. 7, 284 α Θεόκριτος δ᾽ ὁ Συρακόσιος ἐν 
τῇ ἐπυγραφομένῃ. Βερενίκη τὸν 'λευκὸν ἐπονομα- 
ζόμενον ἰχθὺν ἱερὸν καλεῖ διὰ τούτων' 

.ς καἴ τις ἀνὴρ αἰτεῖται ἐπαγροσύνην τε καὶ 
ὄλβον, 

ἐξ ἁλὸς ᾧ ζωή, τὰ δὲ δίκτυα κείνῳ ἄροτρα, 
σφάξων ἀκρόνυχος ταύτῃ θεῷ ἱ ἱερὸν ἰχθύν, 
ὃν λεῦκον καλέουσιν, ὃ γάρ θ ἱερώτατος ἄλλων, 
καί κε λίνα στήσαιτο καὶ ἐξερύσαιτο θαλάσσης 
ἔμπλεα . - - 
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ΤΗΝ ΒΆΑΟΜΕΝΤΘ 

ΤΉΒΕΕ 9)αρηιοηίς Γ΄ Τιοοογίέμδ ἄαυς δέοι ρμγεϑογυεά 
ὧι φιοίαϊϊοη. 

Ι 

ποία λιι5 οοηιηιοηίηρ μροη Τα ὅ. 90 δας :--- 

ΗΕερε 15 {Π6 5ἰϑῖεν. οὗ Αὐϑϑ, ἃ5 Τ᾽ πεοουίδαβ [6115 5. 

ΗΠ 

715 ἐμ Ἑϊγτηοϊορίουμη Μαρπατη 7506 γϑαί :--- 

Τὸ ἤρπὺ ἀραϊηδὺ ὕνο, 85 ἴῃ Τ᾿ πθοογῖζα8. 

ΠῚ 

716 ἐμναὰ ραδδαρο 15 φιοίοα ὧψ Αἰμοπασια (Π. 284.) 
γοηι α ροθηι ἴηι μοποι ὁ Βογοηιοὸ, ἐδ φμθθη οἰ ον οὗ 
Ριοίθηιῳ 1 ον ο[ Ῥιοίοριψ 117; ἐξ 5 αἰδο το βενγεώ ἰοὸ ὃ 
Ειποίαϊμδια μροη ΠΙαα 16. 407 (1067. 48) ---- 

οὐν Απα 1 ἃ τδη ννἢο86 ᾿ἰνίηρ' 15 οὗ {Π6 ἀδ6ε6ρ, ἃ τηϑῃ 
056. Ρἱοι Πα Θ5. ἅτ ἰβ παῖδ, ρυαγθῦῃ ἔὸν ᾿ποκ 
δ ηα Ἰὰοτα ψ ἢ δὴ Ἔνεπίηρ 5δουϊῆοσα αηΐο ὑΠ15 ἀοα 685 
οἵ οὔθ οἵ Π6 ποῦ]6 ἤβῃεθϑβ νυ θῇ θαίηρ πορ] δὲ οἵ 8]} 
ὉΠΘΥ͂ 68}1 1,δαοαβ, ἔθη ἤθη ἢ 6 51Π8}] βεῦ ἢΐβ ὑγδυη πη 6}5 
ἢ6 584}} ἄγὰνν ὑπϑ ἔγοτη ουὖῦ με 568 1} ἴο {πῸ 
Ὀγΐτα.. .. 
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γὰς δὲ ΗΕ 5: υὐτὶ Ὑ ἵ ἱ τ 

ῬΟΕΜΒ ΑΝῸ ΒΒΑΟΜΕΝΊΒ. 
ΟΡΌΒΙΟΝ , 6: ΤῊ 

ἀγοπ αὐ τα ΚΉΜΑ γί ΚΟ, στο» γί 
Ὑ ὙνοΟΥ τ ἐν , ὙῚ Τα ῳ, Ἧ ἡ τ ᾧ 

ἜΤ  ΕΥΤΕΝ ἜΤΗ ἼῊς ᾿ ἐν 



ἀβῇι 

" 
᾿ 

“κ' 

ΡΤ 
ἤν 

δ οι 
Ἔν 

ΠἾ 
τ 
ἕ 

ἘΣ 



1.-.-. ΤῊ ΤΙΑΜΈΕΝΤ ΕΟΒ ΑΡΟΝΙΒ 

11κὲ αἰῤ ἐΐδ 5ο0-οαἰΐοα δοηρε ἐπ ἐξ δοοΐ, ἐξὲδ ροθηι ἐ5 

ἰψνῖο οπίῳ ἴπι δρὶγίί. [6 15 πο οπδ ο΄ ἐΐ6 αοἰμαΐ δοηρδ5 διιγ 

αἱ ἐδ Αἀοπῖο- [ εευαὶ, δμέ, δδ6 ἐΐ6 δοηρ ἴπ 1 λεοογίξις Χ Κ, 

α οοπυοηέϊοπαϊ δοοϊ-γἐργοδοηξαίίοη οΓ ἐΐθηι τυγιἐέθηη ΓῸΥ 

γεοϊἑαίίοη. λο σιισροοίοη ἤδγο ἀπά ἐογε ὁ; ἃ το γαΐῃ ἐδ 

ἱπίομθὰ ργίριαγίϊῳ ἐο αἰὰ ἐΐ6 ἐἰϊωδίον,, δέ αἶδο δογυθς ἐδ 

ριροδ6 δοηιρέϊηιο5 ο΄ ραταργαρἠίηρς ἐπε ροθῆι. 76 ροθηι 

δοίοτρα ἰο ἐδ δοοομα ρατέ Γ᾽ δε ἐεδίζυαϊ ; ἐὲ 15 ἐδ αἷγρα 

Ῥῦορθυ. Ἂς ἴπη ΧΥΡΡΓ λα τυϑαάαϊηιρ-δοη 5 τάξες ἰο ἐΐδ 

οοηηρ αἴγρο, 80 ἤθγ ἐδ αἶγρα γε [εγς ἰο ἐΐδ ραδί τυεααϊηρ- 

ὁοησ. λπὲ Ταγαθηῦ ἔον Αἀοπῖς ἐδ ρεπογωϊζῳ ὑοίλευθα ἰο 
δὲ ἐμὲ τοογὰ 97) Βίοη. 



ΒΙΩΏΝΟΣ 

Ι.---ΑαΑΔΩΝΙΔΟῸΟΣ ἘΠΙΤΑΦΙΟΣ 

Αἰάξω τὸν "Αδωνιν: “ἀπώλετο καλὸς "Αδωνιες"ἢ 
« ὥλετο καλὸς ᾿Αδωνις᾿ ἐπαιάζουσιν "Ἔρωτες. 

μηκέτι πορφυρέοις ἐνὶ φάρεσι Κύπρι κάθευδε: 
" ὃ 7 ΄ Ὶ ᾿ 7 
ἔγρεο δείλαία, κυανόστολα " καὶ πλατάγησον 

στήθεα καὶ λέγε πᾶσιν " ἀπώλετο καλὸς ᾿Αδωνες.᾽ 
αἰάξω τὸν "Αδωνιν: ἐπαιάξουσιν Γρωτες. 

»“ Ν " 3 " Ν 2 ͵ 

κεῖται καλὸς "Αδωνις ἐν ὥρεσει μηρὸν ὀδόντι, 
Ἂ Χ 50 7 , τῷ Ἂ δ ἷνςἢ 

λευκῷ λευκὸν ὀδόντι τυπείς, καὶ Κύπριν ἀνιῇ 
λεπτὸν ἀποψύχων'" τὸ δέ οἱ μέλαν εἴβεται αἷμα 
χιονέας κατὰ σαρκός, ὑπ᾽ ὀφρύσι δ᾽ ὄμματα ναρκῇ, τὸ 
καὶ τὸ ῥόδον φεύγει τῶ χείλεος: ἀμφὶ δὲ τήνῳ 
θνάσκει καὶ τὸ φίλημα, τὸ μήποτε Κύπρις ἀνοίσει. 
Κύπριδι μὲν τὸ φίλημα καὶ οὐ ζώοντος ἀρέσκει, 
ἀλλ᾽ οὐκ οἶδεν ἔΑδωνις, ὅ νιν θνάσκοντ᾽ ἐφίλησεν. 
αἰάξω τὸν "Αδωνιν' ἐπαιάζουσιν "Ἑρωτες. 

Ψ Ε [γι Ε Ν Α " 

ἄγριον ἄγριον ἕλκος ἔχει κατὰ μηρὸν “Α δωνις" 
μεῖζον δ᾽ ἁ Κυθέρεια φέρει ποτικάρδιον ἕλκος. 

1 κυανόστολα ΥΝῚΪ : τὴ88 κυανοστόλε 
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ΒΨ ΨΩ ἘΣ 

ἘΞῸΣ 

ΤῊΕ ΡΟΕΜΒ5 ΑΝῸ ΕΚΑΟΜΕΝΤΘ 

ΟΕ ΒΙΟΝ 

Ι- ΤΗΝ ΓΑΜΕΝΤ ΕΟΒ ΑΠΟΝΙΒ 

Ισκὺ ψοα ἴον Αἀοηΐβ ἃπα βὰν 76 δεαμίθοι Δ ἀοη5 
ὃς ἀδαά ; ἀτιὰ ἴπΠ6 [ον 5 ΟὟ 86 ψο8 ἃρδίη δ πα β58Υ 
{16 δοαμίοοις Δαἀοηπῖδ 5 ἀδαά. 

5ΙΘ6Ρ ΠΟ τηοτ8, Οὐρυῖβ, θεπθαῦῃ ἔν ραγΡ]6 οονοι]οῦ, 
θα ἀνγᾶκα ἴο {ΠΥ τηΐβοῦυ ; ραῦ οα ἐπ 58016 το πα 
1] ἴο Ὀεαϊϊπρ την Ὀγθαβῦ, δπα [6}} 10 ἴο ἐπε νου]α, 
16 δοαικίοοις Δ ἰοηῖδ 15 ἀδαά. 

ἤγοο [ ογΉ 70 γ Δ ἀοηῖς απὰ ἐΐδ ΤΠ, οὐθ8 ΟΥ̓ γ006 ἀραϊη. 
ΤῊΣ Ῥεδυΐθουβ Αἀομὶβ ἰοῦ Ἰονν ἴῃ ἐπα ἢ1115, Ηΐ5 

ΠΡ ρίθγοθα σὰ ὑπ6 ἴυβὶς, ὑῃ68 ψαϊΐα τὶ ὑῃς 
νὨϊΐθ, δηα ΟΥρυῖβ 15 βούα νοχϑὰ εὖ {Ππ σϑῃῦ]α ρδβϑίηρ; 
οὗ Πῖ5 Ὀγεαΐῃ ; ἔου ὑπῈὸ τὰ Ὀϊ]οοά αἀτῖρθ ἄονγῃ [}15 
ϑηον-ν ϊζε ἤδϑη, ἂἀπα π6 Ἔεγεβ Ὀθηθαῦῃ ἢΐ5 Ὀτγονν ννὰχ 
αἴ ; [Π6 τοβα ἀδραγῖβ ἔγοση ἢἰβ Πρ, δῃα ἴῃς Κ'βϑ ὑπαὶ 
Ογρυῖβ 51.4}} πανϑὺ ἢᾶνα 850 ἀρδίῃ, ὑμαῦ Κὶϑ8 165 ΡΟ 
ἰδ δῃηᾶ ἰβ σοηῃθ. ὔΟὝὙρυῖβ ἰ5 απ ἐπουρὴ πον οὗ {Π6 
Κιθ5 οἵ πε ἀθδᾶ; μυὺ Αἀοῃίβ, Π6 Κπουνβ ποὺ ὑπαὺ 586 
Βαΐῃ Κιββεᾶ ἢΐτη. 

γος 1 ογν {0 Δαἀοπῖὶς απὰ ἐΐδ 1, οὐδ ΟΥΨ 1506 ἀραΐη. 
Οὐδ], Ο οὐὰ6] ἔπ6 ψοιπᾷ ἴῃ {πε ὑπὶρ οὗ τα, θαΐ 

ογδαῖου ἴπ6 νουπα ἴῃ ὑπς Παδαγὺ οὗ μού. Τουᾶ ἀϊᾷ 

387 
Ω Ω ἰὼ] 



ΤῊΗΕ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΘ 

τῆνον ̓  μὲν περὶ παῖδα φίλοι κύνες ὠδύραντο 
καὶ Νύμφαι κλαίουσιν ὀρειάδες: ἃ δ᾽ ᾿Αφροδίτα 
λυσαμένα πλοκαμῖδας ἀνὰ δρυμὼς ἀλάληται 
πενθαλέα νήπλεκτος ἀσάνδαλος: αἱ δὲ βάτοι νιν 
ἐρχομέναν κείροντι καὶ ἱερὸν αἷμα δρέπονται" 
ὀξὺ δὲ κωκύουσα δι’ ἄγκεα μακρὰ φορεῖται 
᾿Ασσύριον βοόωσα πόσιν καὶ παῖδα καλεῦσα. 
ἀμφὶ δέ νιν μέλαν αἷμα παρ᾽ ὀμφαλὸν ἀωρεῖτο, 
στήθεα δ᾽ ἐκ μηρῶν φοινίσσετο, τοὶ δ᾽ Σ ὑπὸ μαζοὶ 
χιόνεοι τὸ πάροιθεν ᾿Αδώνιδε πορφύροντο. 
“αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν" ἐπαιάξουσιν᾽ Ἔρωτες. 

ὦὥλεσε τὸν καλὸν ἄνδρα, συνώλεσεν ἱερὸν εἶδος. 
Κύπριδι μὲν. καλὸν εἶδος, ὃ ὅτε ξώεσκεν " ἐλβωνις 
κάτθανε δ᾽ ἃ μορφὰ σὺν ᾿Αδώνιδι. “τὰν Κύπριν 

αἰαῖ 
ὥρεα πάντα λέγοντε, καὶ αἱ δρύες “αἱ τὸν "Αδωνιεν. 
καὶ ποταμοὶ κλαίουσι τὰ πένθεα τᾶς ᾿Αφροδίτας, 
καὶ παγαὶ τὸν "Αδωνιν ἐν ὥρεσι δακρύοντι, 
ἄνθεα δ᾽ ἐξ ὀδύνας ἐρυθαΐ νεται" ἃ δὲ Κυθήρα 
πάντας ἀνὰ κναμώς, ἀνὰ πᾶν νάπος οἰκτρὸν ἀείδει 
“αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν, ἀπώλετο καλὸς ᾿Αδωνις. 
᾿Αχὼ δ᾽ ἀντεβόασεν " ἀπώλετο καλὸς "Αδωνις. 
Κύπριδος αἰνὸν ἔρωτα τίς οὐκ ἔκλαυσεν ἂν αἰαῖ; 

ὡς ἴδεν, ὡς ἐνόησεν ᾿Αδώνιεδος ἄ ἄσχετον ἕλκος, 
ὡς ἴδε φοίνιον αἷμα μαραινομένῳ περὺ μηρῷ, 
πάχεας ἀμπετάσασα κινύρετο" “μεῖνον ἼΑδωνε, 
δύσποτμε μεῖνον "Αδωνι, πανύστατον ὥς σε κιχείω, 
ὥς σε περυπτύξω καὶ χείλεα. χείλεσι μίξω. 
ἔγρεο τυτθὸν᾽ Αδωνι, τὸ δ᾽ αὖ πύματόν με φίλησον, 
τοσσοῦτόν με φίλησον, ὅσον ζώῃ τὸ φίλημα, 

1 τῆνον ΒΥΌΏΟΪς : 188 κεῖνον 2 χοὶ δ᾽ ὟΝῚΪ : τη88 οἱ δ᾽ 
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ἘΓ πῃ  Ὡνπθυνν  Ρ νυ 

ΒΙΟΝ Ι, 1τ8--46 

να} Ηἷβ ἔδυ αν Ποιπάβ, δηα Ἰοια πον ΘῈ Ρ ὕπ6 
Νγρ5 οὗ ἐπα ἈΠ]; Ῥυὺ Αρῃγοάϊξθ, 5η6. ὑπογαϊάβ 
ΠΟΙ ὑγθϑβθβ δηα σοϑβ ψδπάδυϊμρ' ἀἰδίνδσρῃῦ, ἀπ Κοιρῦ, 
ἘΠ ΡΡοτδα ἴῃ π6 να ννοοῦ, δηα [ῸΥ 4}} πΠ6 ὈΥ]ΘῚΒ 
ΠΊΔΥ ἐδ ἀηα το πα ΠΟΥ ἃπα 60}}] δ Πα]]ονεα Ὀ]οοῦ, 
5ῃη6. ἢϊεϑ ὑῃγοὰρῃ ὑπ6 Ἰοπρ' σ]δά 65 Βῃσι δ κίπρ' ἀπηδίῃ, 
οὐγίπρ ΡΟΝ ΠΟΥ Αββϑυυῖδη Ἰογα, ΟΠ Πρ ἀροῖ ἔπΠς δὰ 
οἵ Πεὺ ἴΙονε. Μεδηίιτηθς ἰῃε τα Ὀ]οοα βοαϊεα ἴῃ ἃ 
ΡΟΟΪ δθουῦ Πὶβ πᾶνϑὶ, ἢ158 Ὀγβαβδὺ ἴοοϊκ οὐ ὅπ Ῥασρὶς 
ὑμπαῦ σαι οὗ πἷὶ5 ὑπὶσῆ 5, ἀπ ὑΠ6 Ρᾶὰρ8 ὑπεύεοῦ ὑμαῖ 
Παα Ὀδβη 85 ἔπε σπου νναχϑαᾶ πον ἱποδυ Δα! η6. 

{λ6 1, οὐθ8 ΟΥΨ τ006 ἀσαῖη δαγέιρ “οο ἐογ (γέμογοα.᾽᾽ 
Τοϑὺ ἰ5 ΘΙ Ἰονεὶν Ἰοτα, δῃα ψἱἢ Πίτη Ἰοϑὺ ΠΟΥ 

Βα] ]ονγεὰ θεαῖν. νύ βθη Αἀοπὶβ γεὺῦ ᾿νε Ονρυὶβ 
ανὰϑ θοδυ Ὁ} ἴο 566 ἴο, θῦ θη Αἀοῃὶβ αἰφα ΠΟΥ 
Ἰονε]πθβ5 ἀἰεα α15οθ. ὙΠ 411 ὑπὸ 81}15 ᾿υ1ϊ5. ἤζοσ 707 
Ομργὶς ἀπὰ τ ἢ ὑΠ6 νὰ]65 ᾿[ϊ5. ἤζοο ον Δἀοπῖδ; {πὸ 
Υἶνουβ 6 Ρ ἐπα βουύγονβ οἵ Αρῃγοαϊξε, ὑῃ8 γγε}185. οὗ 
1π6 τπουπηἰαίη5 5η6 4 δα ἴογ Δάοηΐβ; ὑπ6 ἤονοθυεῖβ 
βυ5ἢ τεα ἴον στίοῖ, ἀηὰ Οὐέμουδβ ἰ8]6. ονϑὶ δνοΥῪ 
ἐοοῦ}}} ἀπᾶ Ἔνετν ροίεη οὗ ἴδ βίπσβ Ὀἱ]ν ἤος 07 
Ογίλογεα, ἐθα δεαπίθοι Δ ἀοηπῖς ἐ5 ἀθαά, ἀπ Ἐς ΠΟ δνϑὺ 
οΥἶδϑ ΠῈΥ Ῥδοὶς ἀραῖίη, 716 δεαμίοοις Δαοπὶδ ἐς ἀδαα. 
8ο ψου]Ἱὰ ποῦ πᾶνε νυερὺ ᾿ἰβ ψγοθ ονοὺ ὑΠ αἶγα ἴ8]6 
οἵ Ογρυῖβ᾽ Ἰονθὺ 

ΞΠ6 5ᾶνν, 516 τηδυκοα ἢ ΐ5. ̓ τυϑϑίβο 016 πψοπηα, 516 
ϑδνν Ηἷ5 ἘΠΊ ρ ἢ Γλαϊη σ᾽ ἴῃ ἃ γε] ΐου οἵ ὈΪοοα, 586 1 Ὸ ΠΟΥ 
Βαπμάβ πα ρα ἃρ πε νοῖοα οὗ ἰαυιθηϊαϊίοι βαγίην 
“ἐϑίαν, Ααἀοπίβ τηΐτθ, βίαυ, ΒΆ 016 85 Δαοηΐβ, 61} 1 σοι 
αὖ πες ἴον ἴῃς Ἰαϑὺ ὑἴγηθ, 6}}} 1 οἱἷἱρ {Π66 δρουῦ δπὰ 
ταϊηρὶς ᾿ρ ἢ ρΡ. Ἄνακο Δαοπίὶβ, ἀνακα ἴον ἃ 
11}}}6 116, αδηᾷ σίνα τηθ οπα Ἰαὐεϑὺ ἰκἰβ5 ; Κὶβθ τὴβ 8}} 
50 Ἰοῃρ ἃ5 δνεῖ ὕπε Κὶβα Ὀ6 αἰΐνβ, {Π] μοι σῖγα ἃ 

389 



ΤῊΒ ΒῦΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘΩ͂ 
»᾿ 3 4 5 ΦΧ, Ι͂ 3 διττὸν ἄχρις ἀποψύχης ἐς ἐμὸν στόμα κεἰς ἐμὸν ἧπαρ 

“ ἈΝ ΓΟ Ν 4 Ἁ , 

πνεῦμα τεὸν ῥεύσῃ, τὸ δέ σευ γλυκὺ φίλτρον 
ἀμέλξω, 

“ ἐκ δὲ πίω τὸν ἔρωτα, φίλημα δὲ τοῦτο φυλάξω 
 αϑθῆος Ε ΦλιοὺΝ Ν ὦ Σ 3 Χ π' ὃ ́ὔ ᾽ὔ ὡς αὐτὸν τὸν Αδωνιν, ἐπεὶ σύ με δύσμορε φεύγεις, 

7 Ν " δ ΕΝ .»ὲ ΄ φεύγεις μακρὸν ἔλδωνι, καὶ ἔρχεαι εἰς ᾿Αχέροντα 
Ν Ν “ αν. ς Ν ΄ 

πὰρ στυγνὸν βασιλῆα καὶ ἄγριον, ἃ δὲ τάλαινα 
’ Ν Ν 3 ἈΝ Ν 3 ᾽ὔ 7 , ζώω καὶ θεὸς ἐμμὶ καὶ οὐ δύναμαί σε διώκειν. 

λάμβανε ἸΤερσεφόνα τὸν ἐμὸν πόσιν" ἐσσὶ γὰρ αὐτὰ 
πολλὸν ἐμεῦ κρέσσων, τὸ δὲ πᾶν καλὸν ἐς σὲ 

καταρρεῖ"Σ 
᾽ ᾿ ψ π ΝΜ ,ὔ » ϑι ἃ Υ̓ ΣΑΙ, ὦ ἐμμὶ δ᾽ ἐγὼ πανάποτμος, ἔχω δ᾽ ἀκόρεστον ἀνίαν, 
καὶ κλαίω τὸν Αδωνιν, ὅ μοι θάνε, καί σε φοβεῦμαι. 

θνάσκεις ὦ τρυπόθητε, πόθος δέ μοι ὡς ὄναρ ἔπτα, 
χήρα δ᾽ ἁ Κυθέρεια, κενοὶ δ᾽ ἀνὰ δώματ᾽ "Ἔρωτες. 

Ν 95 ὦ ΄, ΕΣ ᾿ Ν Ν ΄ 
σοὶ δ᾽ ἅμα κεστὸς ὄλωλε. τί γὰρ τολμηρὲ κυνάγεις; 

καλὸς ἐὼν τοσσοῦτον ἐμήναο θηρὶ παλαίειν; 
ὧδ᾽ ὀλοφύρατο Κύπρις: ἐπαιάζουσιν "Ἔρωτες 

-“ 3 “ αἰαῖ τὰν Κυθέρειαν, ἀπτώλετο καλὸς "Αδωνις. 
δάκρυον ἃ Παφία τόσσον χέει, ὅσσον Αδωνις 

φ ,ὔ .} δὲ ᾿ δ θ εἶ , ΜΝ θ αἷμα χέει: τὰ δὲ πάντα ποτὶ χθονὶ γίνεται ἄνθη. 
αἷμα ῥόδον τίκτει, τὰ δὲ δάκρυα τὰν ἀνεμώναν. 
αἰάξω τὸν "Αδωνιν, ἀπώλετο καλὸς "Αδωνις. 

μηκέτ᾽ ἐνὶ δρυμοῖσι τὸν ἀνέρα μύρεο Κύπρι. 
οὐκ ἀγαθὰ στιβάς ἐστιν ᾿Αδώνιδι φυλλὰς ἐρήμα" 
λέκτρον ἔχοι Κυθέρεια τὸ σὸν καὶ ἃ νεκρὸς "Αδωνις. 

1 ὡς Μιιβ: πι858 ὥς σ᾽ 2 καταρρεῖ ϑθρῃδηιμβ: τη885 καὶ 
ἄρρει 8 ἔχοι Ὑ ΔΙΟΙΚΘΠΔΘΥ : Πη55 ἔχει καὶ ἘΠ: 1η858 νῦν δὲ 
ΟΥ̓ τὺ δὲ ἀπ ὕο ὑακίηρ καὶ 85 ““ἀηᾶ ᾽ 
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ΒΙΟΝ [Ι, 47-7ο 

τὮγ Ὀγεδῦῃ πο ΤΥ τηουῦ}}) δα ὑῃν βρὶ τ ρδ85 ἴηἴὸ 
ΤΥ οαγῦ, 11} 1 πᾶνῈ ἄγαννῃ ὑπε βυσεαὺ τῖκ οὗ ὑῃγῪ 
Ἰονα-ούίου ἀηᾷ 1 ἢᾶναῈ ἄγυηὶς ἀρ 411 ἴῃ γ ἴονε ; πα 
ὑμαὺ Κιβα οἵ Αἀοπὶβ 1 νν ἢ} ΚΕΕῈΡ 85 ὃ νγεῦα μ6 ὑπαῖ 
ὅν ἴδ, πον ὑπαῦ ἔμου ἢϊαβῦ πιθ, ῬΟΟΥ πλ] βου ]6, ἢϊθϑι 
τὴ6 ἴᾺν πα Ἰοηρ, Αἀοηίβ, μα σοαδϑῦ 616 15 ΑΟΠΘΙΌΗ 
ΔῸΘ ὑΠ6 οΥ.16] 5.}} 6 Κίπρ, ψΉ116 [ 4185: να ἃπα 8γὴ 
ἃ Οοα ἃπά τιδὺ ποῦ ρῸ αἰϊεγ ὑπθ6. Ο Ῥϑύββρβοῃθ, 
ἰακα ὑπο τὴν Πυβθαπαᾶ, ἴακα ἴπι 1 που ψ]]ῦ ; ἴον 
ἔποαὺ τὺ ἔδυ βίσομροῦ μη 1, ἀπ σούϊεβι ἴο ὑΠγ 5ῃ8γ8 
411 ἐπαῦ ἰ5 θεδυθ] ; θὰ 85 ΤῸΣ τη6, ᾿ἐἰϊ5 411 11} δπὰ 
ἴου δνεὺ, ᾿ἐϊβ ραΐπ δῃᾶ ροτὶεῦ νἱπουΐ οἷογ, δπὰ 1 
ΕῈΡ ὑμαῦ τῶν Αἀοῃίβ 5 ἀβδα δῃᾶ 1 ἔβαν τὴς ψῇῃδῦ 
ἔποὰ νι ἄἀο. Ο ἀεδαγοοὺ δῃᾷ ϑυννεεΐθοῦ δῃᾶ Ὀαϑὺ, 
ἔποι ἀἰδθϑῦ, ἀπ τὴν ἄθδὺ ἰονα 15 βΒρεα {{κθ ἃ ἀγθδῃ ; 
νυ] ἀοννεα πον ἰ5 Ογίπογθα, ὑπῸ Τονα5 αὐ Ἰϑν 1416 
ἰπ ΠΕΡ Ῥονου, δῃᾶ πε σίγα]ο οἵ πε Τονε- αν 15 
Ἰοβὺ δοηρ στ Ποὺ Ρεϊονεᾶ. Οὐ υϑ8ῃ δα ονϑυροὶά ! 
ΨΥ αἸάοι σὸ ἀ- δυαπέϊησ᾽ αβδὶ ὕπο 5δοὸ ψοοᾶ ἴο 
ΡΣ ἔπεθ ἀραϊηδὺ ἃ νὰ Ῥεαβδὺ δπα μοι 80 ἴδὶν δ᾽ 
ΤῊΪβ5 νγὰβ Π6 νγδῖ] οἵ Ουρυῖβ, ἀπ πον ὑπΠ6 [ον 65 ΟἿὟ 
ΠΟΥ μος ἀραΐῃ, βαγίησ ἤοο {ογ Ογέμογοα, ἐμ6 δεαικίθοιις 
Δ ἀοπῖδ ἐ5 ἀδαά. 

Τῆς Ῥαρῃίδῃ ψθαρθ πᾶ Αἀοπίβ Ὀ]εβαβ, αὐῸΡ [ῸΥ 
ἀτἴῸΡ, δπᾶ ὑπῃθ Ὀ]οοά δπαᾷ ἔθαυβ θθοομπιθ ἥονγουβ ΠΡΟ 
{πΠ6 σγουπᾷ. ΟΥ̓ ἴΠ6 Ῥ]οοά οομηθ5 ὑπ6 τοβα, δπά οὗ 
{πε ἴδανϑ πῃ νυ πα ῇον θυ. 

7 οΥὉ υ06 70γ Δ ἀοπῖδ, ἐμ δοαμέδοιις 4 ἀοηῖς 15 εἰδαά. 
Μουτη ἔν Πυθθαμα ΠῸ τηογα ἴῃ ὑπ ψοοάϑβ, βυσθϑῖ 

Ογρτῖϑ ἢ ἔπ 6 Ἰοπεὶν ἰθαᾶναβ τηᾶῖκθ πὸ φσοοα ἰ᾿γίηρ ῸΣ 
ΒΌΘΙ δ5 ΠῈ: ταῦμον Ἰοὺ Αἀοπὶβ ἢᾶνα ἴῃγΥ σουοῇ 88 ἴῃ 
11 50 ἰῃ ἀεξαΐῃ ; ἴον θεΐπρ' ἀδδα, Ογίμογθα, ἢ6 15. γεῖ 

“46 γοοᾶ᾽ : τηδᾶ. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΘ 

καὶ νέκυς ὧν καλός ἐστι, καλὸς νέκυς, οἷα καθεύδων. 
᾿ ῇ “ 2 ΄ "1 1 ΟΥ̓ κάτθεό νιν μαλακοῖς ἐνὶ φάρεσιν οἷς ' ἐνίαυεν, 

ᾧ μετὰ τεῦς 5 ἀνὰ νύκτα τὸν ἱερὸν ὕπνον ἐμόχθει 
παγχρυσέῳ κλιντῆρι" ποθεῖ καὶ στυμνὸν  ᾿Αδωνιν. 

΄ 7 4 ἈΝ » ΄ ᾿ βάλλε δέ νιν στεφάνοισι καὶ ἄνθεσι: πάντα σὺν 
αὐτῷ, : 

ς - “ Ἐ Ο ΄ ῇ ὡς τῆνος τέθνακε καὶ ἄνθεα πάντα θανόντων. 
ς “Ὁ 7 7 5 2 ὔ «ς “Ἂ ͵7ὔ ἣν 

ῥαῖνε δέ νιν Συρίοισιν " ἀλείφασι, ῥαῖνε μύροισιν 
5 ,ὔὕ ,ἷ ΄ Ν Ν ΄ὔ Μ .» 

ὀλλύσθω μύρα πάντα" τὸ σὸν μύρον ὥλετ᾽ "Αδωνις. 
7 ς 1) ᾿ “ ΄ κέκλιται ἁβρὸς Αδωνις ἐν εἵμασι πορφυρέοισιν" 

ἀμφὶ δέ νιν κλαίοντες ἀναστενάχουσιν "Ἔρωτες 
7 “. 

κειράμενοι χαίτας ἐπ᾽ ᾿Αδώνιδι' χὼ μὲν ὀϊστώς, 
ὃς δ᾽ ἐπὶ τόξον ἔβαλλεν, δ δὲ πτερόν, ὃς δὲ φαρέ- 

τραν' 
χὼ μὲν ἔλυσε πέδιλον ᾿Αδώνιδος, οἱ δὲ λέβητι 

’ 7 “ ἃ Ν ͵ ΄΄ χρυσείῳ φορέουσιν ὕδωρ, ὃ δὲ μηρία λούει, 
ἃ  ν»Γ 4 ᾽ 4 Χ Ε ὃς δ᾽ ὄπιθεν πτερύγεσσιν ἀναψύχει τὸν ᾿Αδωνιν. 
“αἰαϊῖ τὰν Κυθέρειαν ᾿ ἐπαιάζουσιν Ἔρωτες. 

ἔσβεσε λαμπάδα πᾶσαν ἐπὶ φλιαῖς Ὑμέναιος, 
καὶ στέφος ἐξεπέτασσε γαμήλιον" οὐκέτι δ᾽ Ὑμήν, 
Ὑμὴν οὐκέτ᾽ ἀείδει ἑ ἑὸν μέλος, ἀλλ᾽ ἐπαείδει ὃ 
“αἰαῖ᾿ καὶ “" τὸν "Αδωνιεν᾽ ἔτει πλέον ἢ μένον 
αἱ Χάριτες κλαίοντι τὸν υἱέα τῷ Κινύραο, 
“ ὥλετο καλὸς Αδωνις ᾿ ἐν ἀλλάλαισι λέγουσαι. 
“αἰαῖ᾿ δ᾽ ὀξὺ λέγοντι πολὺ πλέον ἢ Παιῶνα.ϑ 
χα! Μοῖραι τὸν ἴλδωνιν ἀνακλείουσιν “"Αδωνιν, 

Ε 

1. οἷς ΒύΘΡὮἢ : ΤῊ85 οἱ ᾧ ΕΠ: τη85 τοῖς τεῦς ΥΙΪ: τη:5 σεῦ 
8 στυμνὸν Ἐ᾿, 566. ΟἹ Κα. τοῖα Ῥ. 76: τη85 στυγνόν Ὁ πάντα 
θανόντων ἘΣ, οἵ, 18: ΤΉΒΒ πἶνν; ἐμαράνθη Θιηθπαοα ἔγοιη Ψριξ. 
Βίοπ. 69 αἴϊον πάντα σὺν αὐτῷ Βαα οοΙηθ. ἴῃ ἕλοι δῦονθ 
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αν μων υ χε ᾿ννὦ “ἀμ υ  ὐδνου. “μον μεναι δ, 

ΒΙΟΝ [, γι1-96 

ον εν, ἰονεὶν ἴῃ ἀδαὶῃ 85 6 εα δϑίθβαρ. [0 Ὠίτα 
ἄονῃ ἰπ ὑπΠῸ οί οονουϊοῖβ ψνπουοίη ἢ6 πδρα ἴο 
5] ΠΟΥ, ΠΡΟ ὑπδῦ σους οὗ 50116 σο]α θγθοι Πα 
864 ἴο ρᾶ55 πε πἰρη δ ἴῃ βδογθα 5166 0 νυ τ {Π66 ; 
ἴογ {π6 νεῦῪ οουοῇ ἰοπρθ ἔον Αἀοηΐβ, Αἀοπίβ. 4]} 
ἀἰβῆενε! δα. ἘΕἸΐησ σανίδι 8. αδὸ ἃπα ἤονγειβ ὌΡΟῚ 
Ηΐτη ; πον ὑμαὺ ἢ6 ἰ5 ἀεδα ἰοὺ {πθιὴ αἷ6 ἴοο, ἰοὺ 
ΕΥΘΙῪ ἥονει αἴθ. Ῥοὺν ουῦ ΡΟοπ Πίτη πηρτιοηΐβ οὗ 
ϑυτῖα, ρου ατηθβ οἵ ϑ'γτία ; Ρϑυβῃ πον 411 ρευ Πη68, 
ἴον 6 ὑμαῦ νγὰβ ΠΥ ρευστηθ 15 ρευβῃ θα πα σ“ὍΠ6. 

ΤΏετα Πα 1165, ἴῃς ἀεδ]ϊοαΐθ Ααἀοηΐβ, ἴθ ΡυΡ]6 
νΥΔΡΡίησθ, ἀπ ἴπῃ6 νεερίηρ Τονε5 Εἴ ἃρ ὑπεὶν 
νοΐθθβ ἰπ Ἰαμηθηΐαϊίοη ; ἔΠΘΥ πᾶνε 5ΠοΥ ὑπ 6 1 Ἰοο 9 
ἴον Αἀοηῖθ᾽ 5ϑα8κε. Τηϊ5 ἤπηρσ' ΠΡΟ Πίτη δυγονϑ, ὑΠδὺ 
ἃ Ὀον, ὑΠϊ5 ἃ ἔεαύῃον, ὑμαῦ ἃ ααΐνεσ. πα Παὺῃ ἄοπα 
οἵ᾽ Αἀοηΐθ᾽ 5ηοεβ, οὐμεὺβ ἔδίοῃ νναῦευ ἱπ ἃ ρο]άθῃ 
Ὀαβίη, ἃπούμϑυ νγαβῃ 65. ὑπ ὑπὶρῆς5 οἵὁἨ Πίτη, δπα ἀραΐῃ 
ΠΟΙΟῚ δἰδηᾶθ ὈΘμπα πα ἴϑηβ ἢΐϊη ψἱτῇ ἢΐ5 
ΨΊΠ 95. 

116 1, οὐδ ΟΥ̓ 1006 ἀραΐπ δαψίγρ ““ ζοο {ον (ὐγέλογοα.᾽ 
ΤῊς ννεααϊηρ-οα Παΐῃ ρυΐ ουῦ ἐνεῖν ζούοῃ θεΐοΥδ 

{Π6 ἄοοῦ, δπᾶ βοαϊξζογεα {Π6 Ὀγ]484] συ πα ἀρορ πε 
στουπᾷ ; {πΠ6 Ὀυγάδῃ οἵὗἨ 5 Βοηρ' 15. ΠῸ τη τ6 “ Ηο ἴῸΥ 
{πεῈ νεααϊίηρ :᾿᾿ ὑῃϑγοβ τηοσα οὔ “Ὑγοθ᾽ δῃά 
“ Αδοηΐβ᾽ ἴο Ὁ ὕῃδῃ δνϑὺ ὕπευθ νγὰβ οἵ πε νεαϊηρ- 
οὖν. Τὴ Οτδοαθβ γααρ ὑπε βοὴ οἵ Οἴμγταβ, βανίηρ' 
ΟΠ6 ἴο δῃοΐμον, 716 δεαμέοοις Ααἀἰοηπὶς 15 ἀδαά, δπὰ 
6 ΠΟΥ͂ ΟΥΥ ψῸ6 ᾿[ϊ58. ἃ 5ΠΥ7116Ὶ οΥν ὑπ Ἔνθ ὑῃ6 
οΥὟ οὗὁἩ ὑπαπκβρίνίηρ. Ναγν, ὄθνεπ πε αΐεϑ σγεαρ δπὰ 
τναῖ! ἕο Αἀοῃῖβ, οδ!] σ᾽ ἀΡΟΠ ἢἰθ ΠδΠῚ6 ; 8Π4 τηογα- 

5. Συρίοισιν ῬΠΏΚΘΗ : ΤῊ85 μύροισι 6 ἔβαλλεν ὃ ΥΥῚ] : τὴηϑ55 
ἔβαιν᾽ ὃς 7 αἰαῖ ΤιΘΠΠΘΡ : 188 αὐτὰν 8 {ῃπῈ ΑὮΓ: Π155 
ἀειδονέος μέλος ἅλλεται αἱ αἱ 9. αἰαὶ ῬΊΘΥΒΟΝ : Π185 αὐταὶ 

Παιῶνα ΔῊΓ ; τη88 τὺ Διώα 4119 χαὶ Μοίποϊζο :; τη88 καὶ 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΠΙΟ ΡΟΕῚΘΒ 

καί νιν ἐπαείδουσιν" ὃ δέ σφισιν οὐχ ὑπακούει" 
οὐ μὰν οὐκ ἐθέλει, Κώρα δέ νιν οὐκ ἀπολύει. 

λῆγε γόων Κυθέρεια τὸ σάμερον, ἴσχεο κομμῶν"} 

δεῖ σε πάλιν κλαῦσαι, πάλιν εἰς ἔτος ἄλλο 

δακρῦσαι. 100 

1 κομμῶν Βα : τὴ88 κώμων 
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ΒΙΟΝ Ι, ογ-τοο 

ΟΥ̓ΘΥ ἔΠ6Ὺ βἰπρ' ἃ 5061} ροῃ ᾿ἷπη ἴο Ὀγΐηρ' Πίχη Ῥδοῖκ 
ἀραῖν, θὰ Π6 ραγυδῖῃ πὸ Πεϑα ἴο ἰδ ; γεὺ ᾿εἰ8 ποῦ ἔγΌτα 
Ιδοκ οἵ ὑπ6 ψν1}}], θαΐ γαῦπου ὑΠαὺ 6 Μαίάεῃ ψἢ}} ποὺ 
Ιεὐ Πΐτη φρῸ. 

αἰνε ονϑὺ ἢν νγαϊϊΐησ ἴον ἰο- αν, Ογύμεγθα, δπάᾶ 
θεδὺ ποὺ πονν ἢν Ὀγεαβϑὺ ΔὴΥ τηογ6 ; ὕμοι παεᾶβ ψην 
γε} ἀραὶῃ δηα γε Ὲρ ἀρϑίῃ, οοπὴβ δηοῦῃ δι γ88γ. 
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ἀπ δέροΣ γι, 

ἩΡΏΝ ἐπ 



1{-. -ΑΟΗΠ1 ῈἘ5 ΑΜΟΝΟῸ ΤΗΝ ΜΑΙΌΕΝΘ 

ΤῊΙΒ. ᾽αρηιοπίαγῃ ὁἠορἠογά-ηεθια ἰδ ργοδαδίῳ ἰο δὲ 

αϑογί οί ἐο απ ἐριϊέαίον οἡ᾽ Βίοη. 4 Μῳυγδοπ᾽ 5 γεριοοὶ, 

[οϊάας δἴηρο ᾿ΐηι ἐδ ἑαίο οΓ᾽ Δ οἰ ες αἱ ϑουνο5. 
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11.--[ΜΥΡΣΩῺΝ ΚΑΙ ΛΥΚΙΔΑΣ] 

ΜΎΡΣΩΝ 
Λῇς νύ τί μοι Λυκίδα Σικελὸν μέλος ἁδὺ λιυγαίνειν, 
ἱμερόεν γλυκύθυμον ἐρωτικόν, οἷον ὁ Κύκλωψ 

ἄεισεν Πολύφαμος ἐπᾳονίᾳ' Ταλατείᾳ; 

ΛΥΚΙΔΑΣ 

κὴμοὶ 5 συρίσδεν, Μύρσων, φίλον: ἀλλὰ τί μέχψω; 

ΜΥΡΣΩΝ 
Σκύριον ὦ Λυκίδα ζαλώμενον ὃ ἁδὺν ἔρωτα, 
χάθρια Πηλείδαο φιλάματα, λάθριον εὐνάν, 

ω ὯΝ -ς Ὧν Ψ.-Ἄ δ᾽ Ε ,ὔ 4 ΝἾ 

πῶς παῖς ἕσσατο φᾶρος, ὅπως δ᾽ ἐψεύσατο" μορφὰν 
κὴν κώραισιν ὅπως" Λυκομηδίσιν ἁπαλέγοισα 
ἠείδη κατὰ ὁ παστὸν ᾿Αχιλλέα Δηϊδάμεια. 

ΛΥΚΙΔΑΣ 

ἽἌρπασε τὰν “Ἑλέναν πόθ᾽ ὁ βουκόλος, ἄγε δ᾽ ἐς 
Ἴδαν, 

, , 

Οἰνώνᾳ κακὸν ἄλγος. ἐχώσατο δ᾽ ἃ Λακεδαίμων, 

1 ἐπαονίᾳ Ἐ, οἷ. ΤΏΘΟΟΥ, 26. 249 : τη85 ἐπ᾽ ἠϊόνι 5. κἠμοὶ 
ΒΓΌΠΟΚ : τη85 κἤν μοι 8. ζαλώμενον ΝΥ] : τηβ85 ζαλῶν μένος 
4 ἐψεύσατο Οδπίοιν, οἵ. Νοπη. 7) ον. 44. 289 : τη88 ἐγεύσατο 
δ ὑπ ὟΥῚ] : 1τη55 κἣν ὅπως ἐν κώραις 6. ἠείδη (ἔχοιμ οἶδα) κατὰ 
ἘΣ, οἵ. Μοϑγο αρ. Αὐμθη. 491 8 : τὴ88 ἀηδήνηα τὰ 
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Π.--[ἰ[ΑΟΗ Π 1 Ἐθ ΑΜΟΝΟῸ ΤῊΗΕ ΜΑΙΌΕΝΒ] 

ΜΥΉΒΟΝ 
ΤῊΕΝ ρυΠ66, Γ γοϊάαβ, νυ] ὕμου ομαηῦ τὴ6 50 πὴ 

γοῦν ἰΙὰν οὗὨ 851. γ, βουηα 46] σ Ὁ] ουνθειῃθαγῦ βοπρ' 
οὗ Ιονβ βοἢῃ δ5 ὅπ Ογοῖορβδ βδηρ ἴο Οαϊαΐθα οἵ {16 
568-68 0685 ἢ 

ΠΥΟΙΌΑΒ 
1 την 861} 5Βῃου]α Κα ἴο γαῖα βουὴδ υγβίο, ΜΙ ύβοη ; 

50 ψνῃδὺ 51|8}} 1 Ὀ6 ἢ 

ΜΥΉΆΒΟΝ 
ΤὴῈ ϑυννεοῦ ἃπά δηνίδθὶα Ἰονε-αϊα οὗ ϑονοβ, 

Πγοϊάαβ, ἔμ 6 βἴοϊ θη Κιβϑθβ οἵ πε ομ]α οὗ Ῥεϊθὰβ ἀπ 
[Π 6 5ἴοϊ θη ὄϑροῦβὰὶ οὗ ῃη6 βϑαάϊηθ, ον ἃ δα ἀδοππϑά 
ὙΟΥΏΘ ἢ 5 ψεα 5 δηα ρἰαγεα ὑπ6 Κπᾶνα νἢ Πἰ5. οαὔ- 
νγαγα βϑϑυηρ,, ἃπα μον ἰπ ἢ 6 ὑγοη θ᾿ 5 ΟΠ 6. {Π 6 
ΓΘΟΚΙ 655 1 οϊἀαπηθία ἰουπα οαδ ΑΟΠ11165 διηοηρ {ΠῸ6 
ἀδαρηνευβ οὗ Γγοοιηθάθθ.. 

ΠΥΟΙΘΑΒ (527,95) 
Ομοα οἢ ἃ ἄδγΥ, ἃπα ἃ ψοϑία] ἀδγ ἴον ἴη6 να ὑπαὶ 

Ἰονεα ἢΐη ψ6Ε]]}, 
ΤῊΘ πραϊμογα οἴο]ς ἔδαϊν ΗΠ θη πα θᾶγτα Ποὺ ἴο [4ἃ 

61]. 

“ ΠῚ 6 ψίΐθ ὑμαὺ Ἰονϑα πἴτῃ νν6}}" : Οδησμπὸ, νυνἱΐθ οὗ Ῥαυίβ. 

9399 



ΤΗΕ ΒΌΟΘΟΙΙ ΡΟΕῚΒ 

Ἀ φεν- Ἴ πάντα δὲ λαὸν ἄγειρεν ᾿Αχαϊκόν, οὐδέ τις “Ἑλλην 
᾽ 

οὔτε Μυκηναίων οὔτ᾽ "Ἤλιδος οὔτε Λακώνων, 

μεῖνεν ἑὸν κατὰ δῶμα φυγὼν δύστανον ᾿Αρηα." 
ο , λάνθανε δ᾽ ἐν κώραις Λυκομηδίσι μοῦνος ᾿Αχιλλεύς, 

εἴρια δ᾽ ἀνθ᾽ ὅπλων ἐδιδάσκετο, καὶ χερὶ λευκᾷ 
θ Ν , ῳ νι 3 ’ δ᾽ 5.1 , 

παρθενικὸν κόπον 3 εἶχεν, ἐφαίνετο δ᾽ ἠΐτε κώρα" 
᾽ν Ν Ε ᾿Α 4 οἷ Υ͂ » καὶ γὰρ ἴσον τήναις θηλύνετο, καὶ τόσον ἄνθος 

4 , , 3, Ν 7 χιονέαις πόρφυρε παρηίσι, καὶ τὸ βάδισμα 
“- ΄ 

παρθενικῆς ἐβάδιξε, κόμας δ᾽ ἐπύκαζε καλύπτρᾳ. 20 
θ Ν ΝΥ τ ὦ ἄξειν, ἊΣ ἘΜΊΕΣ ΒΝ 3 " υμὸν δ᾽ ἀνέρος ὃ εἶχε, καὶ ἀνέρος εἶχεν ἔρωτα: 

“ “ ᾿ 

ἐξ ἀοῦς δ᾽ ἐπὶ νύκτα παρίζετος Δηϊδαμείᾳ, 
3 

καὶ ποτὲ μὲν τήνας ἐφίλει χέρα, πολλάκε δ᾽ αὐτᾶς 
»» 5 

στάμονα καλὸν ἄειρε, τὰ δαίδαλα δ᾽ ἄτρι᾽ δ ἐπηνει" 

ἤσθιε δ᾽ οὐκ ἄχλλᾳ σὺν ὁμάλικι, πάντα δ᾽ ἐποίει 
΄ ἌΝ ΤΟ ἣν ν ͵ ’ ΡΥ. 

σπεύδων κοινὸν ἐς ὕπνον. ἔλεξέ νυ καὶ λόγον αὐτᾷ' 

“ἄλλαι μὲν κνώσσουσι σὺν ἀλλάλαισιν ἀδελφαΐ, 
7 αὐτὰρ ἐγὼ μώνα, μώναἿἿ δὲ σὺ νύμφα καθεύδεις. 

8 ,ὔ ’ αἱ δύο παρθενικαὶ ὃ συνομάλικες, αἱ δύο καλαί" 

ἀλλὰ μόναι κατὰϑ λέκτρα καθεύδομες" ἃ δὲ πονηρὰ 30 

Νυσαία 1 δολία με κακῶς ἀπὸ σεῖο μερίσδει. 
3 Χ ΥΆΝ, ͵ 2 

ου γαρ εγω σέο . . -..- : 

1 φυγὼν δύστανον ΒΘηΟ]ΘΥ : τη855 φέρων δισσὶ ἀνὰν ΟΥ̓ δισσὶν 
ἀνὰν ΟΥ δυσὶν ἁγνὸν Αρηα ϑοδίὶίσου : τὴ88 ἄρνα 23. κόπον Εἰ: 
Ὠ55 Κόρον ΟΥ χορν ὃ δ᾽ ἀνέρος [ΙΘΏΠΘΡ : Π158 δ᾽ Ἄρεος 
4 παρίζετο ΟὀἑμῦΘΙ : γτη85 μερίζ. δ᾽ στάμονα 8308] : τὴηϑ8 στόμ᾽ 
ἀνὰ δαίδαλα δ᾽ ἄτρι᾽ Τ,6ῃ : Π|85 δ᾽ ἁδέα δάκρυ᾽ 6 ὅλλαι Εἰ: 
τη85 ἄλλαι ἴ μώνα μώνα 6} : 1Ιη88 μώνα μίμνω 8 αἱ δύο π. 

4οο 

᾿ 

: 



ΒΙΟΝ [Π, 12--32 

ϑραγία νγὰϑ στοῦ δπα τουβεα ἴο διτηβ Αοῆδϑα να 
δηα ἴαν ; 

Μγοεμδα, ΕΠ15, ϑρατγίδ-Ἰδηά--- 
Νο ΟΥδεκ θυὺ βοογπϑά δὖ Ποιηδ ἴο βἰδπᾶ 

ΕῸὸγν 411 ὑῆ6 νψοϑϑβ οἵ ννᾶῦ. 
Υ εὖ οπα ἰὰν πὰ {Π6 τηϑ]α5 δηνϊα, ΑΘ Π11165 νγὰβ μα μρηΐν : 

[ηβἰεθδα οὗ διτὴβ δ ἰδαγηὺ ἴο βρίῃ 
Απαᾶ νἱἢ νγἂῃ παπᾶ Ἠϊ5 τοῦ ἴο ψ]η, 
Ηἰ5 σἤβεκβ ψεῖα σπον- ἶϊΐα ἔγεακὺ τ τε, 
Ηδς νοῦ ἃ Κοιοῃιθῦ οα πὶ μθδά, 
Απαᾶ ψομηδη- "συ ὔβϑομηθ νγὰβ ἰδ ὑγεδά, 

ΑΙ]! ταδίάθη ἴο {π6 βρη. 
Υεδὺ τϑη νγὰβ ἢ6 ἴῃ Πὶβ ἢρϑαγῦ, ἃπα τϑη ψγὰ8 ἢ6 ἰπ 

ἢϊ5 ἴον ; 
Ετοτὰ ἄδννη ἴο ἀαυῖς ἢς᾽]α 510 τη ὈΥῪ 
Α τηδϊ γοϊερὺ 1)εϊάδιην, 
Απμὰ οἵϊ νψουἹὰ Κ'β5 Ποὺ ῃδηά, δῃηᾶ οἷν 
Ὑγου]α 5εῦ ΠῈῚ νγεαν οι 8- θθάσα δ᾽ οἵ ς᾽ 

Αμπὰ ργαῖβα ὕπθ ψγεῦ 56 ψγονβ. 
Οοτηα ἀϊπηδι- τη, μο᾿ ἃ σὸ ἴο Ὀοδγὰ ὑπαῦ ΟὨ]Ὺ τηδῪ 

Ὀα6βίαβ, 
Απᾶ ἀο ἢἰ5 Ρεϑὺ οὗ ἀδβὰ δπᾶ νογὰ ἴο ψίῃ ΠῸΥ ἴον Π18 

Ὀυῖάο ; 
“ΤῊὴς οὐἤθυβ 5ῆδγε θοΐῃ βοτὰ δπα θεά, βοῇ ψοπὶ 

ἢ νοταβ ἴο "6, 
“41 5166} δΙοπθ δπᾶ γοῦ 8]ὁη6:; ΒιουκΒ ψ6 6 τηϑί 68 

ἔγβε, 
Μαϊάεδῃβ δηά ἔδϊν τηδί θἢ8, νγα 5166 0 οἡ ρδ]]εῖβ ἔνο :; 
ΤΙ5Β ὑμπαῦ οὐ 6] ογαϊ τυ Νγβὰ ὑπαῦ 15 ραγθϊπηρ τὴ6 δπὰ 

γα, τιν 

“ἢ νὴ παηαᾶ᾽" : ὑπ υπ-ϑαρατγηῦ πδηᾶ οὗ δὴ ἱπάοου- 
Ἰἰνίπρ ῬΘΥΒοι. 

ΞδΙ τηδϑῖτϑ: τη55 αἱ δ᾽ ὑπὸ π. 9 κατὰ 8081]: τηϑ85 καὶ 
10 νΝυσαία ΥΥΪ : τὴϑ5 Νύσσα οΥ Νύσσα γὰρ 

4ο1 



; ὅ 
ἀρο ἢ 

᾿ ΣΚΞΕΙΣ 
ΤΟΝ ΠΕ 

ιν ῥᾷῷ: 
τ ἕω Οτι 

; Ά ᾿ ἿΣ , ΓΑ ΑΠΡΑ  ὙΕῸ ΠῚ 
Γ  ΡΦΑΡΙΣΞῚ ΨΚ. μήν } ἀξ : ᾿ ᾿ ,5 κ᾿ κε 4} -ς οὐ αν 

βὰν ᾿ τὰ, Σὶ αι ΕΣ Ὁ ἘΡ ΡΕΕΥΤΈΣΙ κ᾽ 



ΠῚ-ΧΥ ΤΠ 

ΤῊΝ γεηιαϊπῖηρ ροθηὶς απὰὶ Κγωσηιοηΐβ αγὸ ργδϑογυθα ἴῃ 

φμοξαίϊοηδ τι δῳ δίοδαφιδ, τυϊέᾳ ἐξα οχοορέδοη ὁ ἐδ 

ἰαϑδέ, τολίος ἐδ φιοίοά ὃῃῳ ἐΐε σγαηιπιαγίαη Ογίοη (ΑὨΤ. 
ὅ, 4). 
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ΠΙ.--[ἰΚΛΕΈΟΔΑΜΟΣ ΚΑΙ ΜΥΡΣΩΝ] 

ΚΛΕΟΔΑΜΟΣ ' 
Εἤαρος ὦ Μύρσων ἢ χείματος ἢ φθινοπώρω 
Ὰ 7 Ψ' τὸ ̓ς ᾿ δὲ } 5 » - 
ἢ θέρεος τί τοι ἁδύ; τί δὲ πλέον εὔχεαι ἐλθεῖν; 

ἢ θέρος, ἁνίκα πάντα τελείεται ὅσσα μογεῦμες; 
ἢ γλυκερὸν φθινόπωρον, ὅτ᾽ ἀνδράσι λιμὸς ἐλαφρά; 
ἢ καὶ χεῖμα δύσεργον; ἐπεὶ καὶ χείματι πολλοὶ 
θαλπόμενοι θένγονται ἀεργείᾳ τε καὶ ὄκνῳ" 
ν᾽ Ν ΝΜ , ΕΝ " ΄ 7 Ψ, 

ἤ τοι καλὸν ἔαρ πλέον εὔαδεν; εἶπέ, τί τοι φρήν 
ς “ 7 Ν ᾽ 7ὕ «ς ΝΥ Ο ὁ 

αἱρεῖται; λαλέειν γὰρ ἔπέτραπεν ἃ σχολὰ ἄμμιν. 

ΜΥΡΣΩΝ 
, ᾽ ΠΡ ΆΣς γι - 

κρίνειν οὐκ ἐπέοικε θεήια ἔργα βροτοῖσι" 
πάντα γὰρ ἱερὰ ταῦτα καὶ ἁδέα' σεῦ δὲ ἕκατι 

, ῇ 7 

ἐξερέω Κλεόδαμε, τό μοι πέλεν ἅδιον ἄλλων. 
᾽ 2" ἤ 3 2 Ν 4 9 ν ᾽ “ 

οὐκ ἐθέλω θέρος ἦμεν, ἐπεὶ τόκα μ᾽ ἅλιος ὀπτῇ. 
3 27 ῇ }] Ν ῇ, “ 7ὔ οὐκ ἐθέλω φθινόπωρον, ἐπεὶ νόσον ὥρια τίκτει. 
3 “" Ζ Ν ΄ “ 

οὗλον χεῖμα φέρειν" νιφετὸν κρυμώς τε φοβεῦμαι. 
3 ᾿ Ν ῇ “ 7 , 

εἶαρ ἐμοὶ τρυπόθητον ὅλῳ λυκάβαντι παρείη, 
δ Γ 7 Α 7 Δ᾽ « Ν 7 

ἁνίκα μήτε κρύος μήθ᾽ ἅλιος ἄμμε βαρύνει. 
Ν ΄ ΄ ψ: Ἄν ᾧ εὺ σας 

εἴαρι πάντα κύει, πάντ᾽ εἴαρος ἁδέα βλαστεῖ, 
ς 

χά νὺξ ἀνθρώποισιν ἴσα καὶ ὁμοίιος ἀώς... 

1 θέλγονται ΟἸΒΙΠῸΒ : [188 θάλποντας 
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ΠΙ.--[ΕᾺῸΜ Α ΒΗΒΡΗΒΒΌ.ΜΙΜΕ) 

ΟἸΕΟΡΑΜΟΒ 
ΛΉΘΗ γν1}] γοὰ Πᾶνα 185 βιυγεείθδί, Μ ΎβΟΗ, βρυϊηρ, 

νυ πη δ, δα δυϊη, ΟΥ̓ΒΌΤΏΘΥ ὃ ὙΠΟ ἃγ6 γοὰ ξαϊπδβὺ 
5Που ἃ οοἴηθ '' ΘθΌΣΤΩΤΩΘΥ, θη 41} ΟΥ̓ ἰΔθΟΙΤ5. 8.6 
{1616 4, οὐ συσεεῦ δαΐυσηη ΘΠ ΟἿἿ ΠΌΠΡΈΕΥ 15 ᾿θαϑὺ 
ἃ Πα Ἰσῃξαβῦ, οὐ πα πίον ΠΘ ΠῚ ΠΟ Τηϑῃ οδη ΨΟ]}--- 
ῸΥ νυν ἱπῦθυ 4150 Παύῃ ἀ 6] σῃϊϑ ἔῸΣ τηϑπν νυν ἱῦἢ ΠΟΙ ὙνϑυῚ 

 βγοϑίαθβ δηα ᾿οίβαγε Ποῦ 8---οὐ ἀοίῃ {Π6 ῥγαΐίυ βρυϊπρ- 
εἰχὴ6 ρ]θαβθα γοὰ θεϑὺῦΡ 540, ὑγῇδυε 15. ὑπ6 ομοῖοα οὗ 
γΟῸΣ ποασ ὃ ΤῸ ΡῈ βυγδθ, γα Πᾶνα {ἰγτηθ δῃηα ἴο 5ρ8γ8 
ἴου ἰα! κῖηρ. 

ΜΥΗΒΟΝ 
ΤΙΒ. ἀηϑθουηϊν ΤῸΓ πτηογΐα] τὰθὴ ἴο Ἰυπᾶρα οἵ {π6 

ψΟΥΚ5 οἵ Ηθανθη, πα 41} ὑπ θ86 ἴὈυὙ ἃγ6 ϑδουεα, δηα 
ΘΥΘΙΎ οπ6 οἵ ὑπϑῖὴ βυθοῦ. Βυῦ 5ἰποθ γοὰ 851 116, 
ΟἸεοάδτιηημ5, 1 νν1}}} [611 γοὰ ψ Βίοἢ 1 ΠοΙά ἴο ΡῈ ϑνβεῖδυ 
ὑπᾶπ {Π6 τοϑὺ. 1 ψ1}} ποῦ πάνθ γΟὰ ΒΌΙΩΤΩΘΙ, ΤῸΣ 
ὉΠ δὴ Π6 5 ὈΌΓῺ5 τη6 ; 01} ποῦ ἢᾶνα γοῦν δαϊαχηῃ, 
ποὶδΠου, ἴον ὑπαῦ {ϊηθ οὐ γε Ὀγδθαάβ αἴβθδβδ ; 
ἃΠΔ ἃ5 [ἴὉΓ γον ψΊπίου, ἢδ6 15 ἰἱπίοϊθσαϊα; 1 
οδηποῦ νὰν ΙΔ ἔγοδὺ ἀηα βπονγ. ΕῸΥ Τὴ ρατΐ, 
σῖνα τὴ 4}} {π6 γϑᾶγ τουπηα ὑπ ἀθαν ἀ6]Π  ρἜ ὑ] βρυϊηρ, 
θη οὐά ἀοίῃ ποῦ 6}1}} ΠΟΙ δὰ π θα. [Ι͂π {π6 
βρυίησ ὑπΠ6 νοῦ ̓ 5 Δ- Ὀγεεαϊηρ, πὶ {Π6 βρυΐπρ {Π6 
ὙγΟΥ]α᾽ 5 4}1} βυγααῦ θυ 5, πα Οὐν ἀαγθ ΔΥ6 8ἃ5 Ἰσῃρ' ἃ5 
ΟἿἿ πἰρηΐβ ἃπα ΟὟΥ πὶρῦβ ἃ5 ΟὟ ἀδγ8. . .. 
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ΤῊΒ ΒύΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤἕ 

Ιν 

ἸΙξευτὰς ἔτι κῶρος ἐν ἄλσεϊ δενδράεντι 
ὄρνεα θηρεύων τὸν ἀπότροπον εἶδεν Ἔρωτα 
ἑσδόμενον πύξοιο ποτὶ κλάδον: ὡς δ᾽ ἐνόησε, 
χαίρων ὥνεκα δὴ μέγα φαίνετο τῶὥρνεον αὐτῷ, 
τῶς καλάμως ἅμα πάντας ἐπ᾿ ἀλλάλοισι συνάπτων 
τᾷ καὶ τᾷ τὸν "ἔρωτα μετάλμενον ἀμφεδόκευε. 
χὠ παῖς ἀσχαλάων, ὅκα" οἱ τέλος οὐδὲν ἀπάντη, 
τὼς καλάμως ῥίψας ποτ᾽ ἀροτρέα πρέσβυν ἵκανεν, 
ὅς νιν τάνδε τέχναν ἐδιδάξατο, καὶ λέγεν αὐτῷ, 
καί οἱ δεῖξεν "Ἔρωτα καθήμενον. αὐτὰρ ὁ πρέσβυς 10 
μειδιάων κίνησε κάρη καὶ ἀμείβετο παῖδα" 
“φείδεο τᾶς θήρας, μηδ᾽ ἐς τόδε τὥρνεον ἔρχευ. 
φεῦγε μακράν. κακόν ἐστι τὸ θηρίον. ὄλβιος ἐσσῇ, 
εἰσόκα μή νιν ἕλῃς" ἢν δ᾽ ἀνέρος ἐς μέτρον ἔλθῃς, 
οὗτος ὁ νῦν φεύγων καὶ ἀπάλμενος αὐτὸς ἀφ᾽ αὑτῷ 
ἐλθὼν ἐξαπίνας κεφαλὰν ἔπι σεῖο καθιξεῖ. 

ν 

“ μεγάλα μοι Κύπρις ἔθ᾽ ὑπνώοντι παρέστα, 
νηπίαχον τὸν "Ἔρωτα καλᾶς ἐκ χειρὸς ἄγοισα 
ἐς χθόνα νευστάζοντα, τόσον δέ μοι ἔφρασε μῦθον' 
«μέλπειν μοι φίλε βοῦτα λαβὼν τὸν "ἔρωτα 

δίδασκε. 
ὡς λέγε: χὰ μὲν ἀπῆνθεν, ἐγὼ δ᾽ ὅσα βουκολίασδον, 
νήπιος ὡς ἐθέλοντα μαθεῖν τὸν "ἔρωτα δίδασκον, 
ὡς εὗρε πλαγίαυλον ὁ Ἰ]άν, ὡς αὐλὸν ᾿Αθάνα, 
ὡς χέλυν “Ἑρμάων, κίθαριν ὡς ἁδὺς ᾿Απόλλων. 

1 ὅκα ῬΟΥΒΟΩ : [188 οὕνεκα 
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ΒΙΟΝ ΙΚν-3!])ὶὲγ 

Ιν.--ΠΟῈ ΑΝῸ ΤΗΒ ἙἘΟΨΤΠΕΕ] 

ΟΝῈ ἄδν ἃ ἔον]ει δα νὰ ουὖὐ δέευ Οἰγαβ ἴῃ ἃ 
οοΡρΡίςβ, θη Πα εβϑρί θα ρϑυοῃίηρ ΠΡΟ ἃ Ὀοχ-γαα 
βουρἢ ἐπα 5ῃγ γϑυϊτίηρ ον. Βα]οϊοίηρ ὑμαῦ "6 Πδα 
Του νγαὺ ϑεειηθα Πΐτη 80 πε « Ὀἱτα, ῃῈ ἢὺβ 4]} 
Ηἷβ Ἰἰτηθ- τοάβ ἐορεῖμει ἃπα 1165 ἴπ ψδὶῦ ἴοῪ ὑπᾶῦ 
Πρρίηρ- Ππορρίηρ αὐᾶῖτγ. Βαυῦ βοὸπβ ἢπαϊηρ ὑμαῦ 
ἐμοῦ νγὰβ ΠῸ δπά ἴο 10, ΒῈ ἤενν ἰηἴο ἃ τὰρσθ, οδϑὺ 
ἄονη μἰβ χοᾶβ, δῃᾷ βουρῃῦ {μ6 οἱά ρΡῥ]ουρ μη μλαη πγ 80 
μαᾶ ἑδυρῃῦ Βίτη Πΐθ ταᾶα ; ἃπα Ὀοίῃ ἰοϊα [εἴτι νυ μδῦ 
Πα Βᾶρρεμβᾶ ἂῃᾷ βῃονεᾶ δίτη σῇθσθ. γουσηρ μονα 
ἀϊα 5. Αὐ ὑμαῦ {πὸ οἷά τηδῃ βυλ 64 δπα νασσοϑα 
Ηΐ5 νγῖϑε μεδά, ἀπ δηϑνεγεαᾶ: “ ΥΠΠΒοΙα τῃγ Βαμα, 
ΤΥ ἰδ, δη σοὸ ποὺ ἴεν ὑΠ18 Ὀϊσα ; ἤθε Πίτη ἔδυ ; ᾿[18 
ΘΥ]] σάτηθ. Τῆσι 5μα]ῦ 6 ΠΑΡΡΥ 80 ἰοῃρ 88 δοιὰ 
οαΐοῦ Ὠΐτὴ ποῖ, υΐ 50 5006 85 ὕποι 5Π8]Ὁ οοΐὴθ ἴο 
1ῃ6 βἰαΐυτα οἵ ἃ τῆδῃ, 6 ὑμαῦ Βορρεὶῃ δπᾶ βοδρϑίῃ 
ἴπ66 πον Μ}1}] οοτης βυδάθηϊυ οἵ Πϊτηβε!  δπα Πρηΐ 
ἀροη τῃγΥ Πεϑδά." 

γ--[ΠΟΝῈ 5 ΒΟΗΟΟΙΙΝΟ] 

ΓΙ ΡΒΕΑΜΕῸ 8ηα Ἰἰο! {πε στοαῦ υργίδη βἰοοᾶ "είοσα 
τη6. Ηδφν ἔαϊν παηᾶ αἰἷά Ιδδά, νι Πεδα Παπρίηρ, 
186 {016 511 Τονϑ, ἃπα 516 5814 ἴο τὴδ : “" Ῥύὰν γοὰ, 
βυγεοῦ 5Π6ρἢοτά, ἴα Κα ἀπα ζεδοῇ τη6 {Πη15 οἢ 1] ἴο βίην 
ἈΠΑ ΗΪαγ,᾿ ἃπα 50 νγὰβ σὍ 6. 80 1 ξ6]1] ἴο ἰεδοῃίηρ 
τηδϑῦου ἤονο, 00] ὑπαὶ 1 νγὰβ, ἃ8 ὁη6 ψ]]Πηρ' ἴο ἸΘΔΙΏ ; 
Δ ηα τυ ρῃΐ Ὠΐτη 411] τὴν ἴογα οἵ οοιχηϊγυ-πιβίο, ἰο υνὶξ 
ον Ῥαῃ αἸα ᾿νοῦ ὑῃς6 ογοβϑ- τα ἀπ Αἴμεπα ἐπα 
Παΐα, Ηδττηθβ ὕΠ6 ἰγγθ δπᾶ βυϑεῦ Αροο {πΠ6 ΠδῖΡ. 
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ΤῊΗΕ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

“Ὁ ΄ » ὔ ἃ 2 3 » 7 ταῦτά νιν ἐξεδίδασκον" ὃ δ᾽ οὐκ ἐμπάξζετο μύθων, 
5» 7 8. ΓᾺ Ψ 3 , 7ὔ 5», »οὧἡὖὺ ἀλλά μοι αὐτὸς ἄειδεν ἐρωτύλα, καί μ᾽ ἐδίδασκε 
θνατῶν ἀθανάτων τε πόθως καὶ ματέρος ἔργα. 

δ υΝ 2 , Χ “ σΞος ὦ τ » »ὺὼ}] 
κὐγὼν ἐκλαθόμαν μὲν ὅσων τὸν "Ερωτ᾽ ἐδίδασκον, 
ὅσσα δ᾽ "Ἔρως μ᾽ ἐδίδαξεν ἐρωτύλα πάντ᾽ ἐδιδάχθην. 

ΝΙ 

Ν Ταὶ Μοῖσαι τὸν "Ἑρωτα τὸν ἄγριον οὐ φοβέονται 
ἐκ θυμῶ δὲ φιλεῦντι καὶ ἐκ ποδὸς αὐτῷ ἕπονται. 
κἢν μὲν ἄρα ψυχάν τις ἔχων ἀνέραστον ἀείδῃ, 
τῆνον ὑπεκφεύγοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι διδάσκειν' 
ΝΣ κά 1 ὃ ΄, ἐδὸὴ ,ὔ ἢν δὲ νόον τις ᾿ "Ερωτι δονεύμενος ἁδὺ μελίσδῃ, 
ἐς τῆνον μάλα πᾶσαι ἐπειγόμεναι προρέοντι. 
μάρτυς ἐγών, ὅτι μῦθος ὅδ᾽ ἔπλετο πᾶσιν ἀλαθής. 
Ἃ Χ δ Ν Υ Ἃ 0 7 Ἀ 7 ἢν μὲν γὰρ βροτὸν ἄλλον ἢ ἀθανάτων τινὰ μέλπω, 
βαμβαίνει μοι γλῶσσα καὶ ὡς πάρος οὐκέτ᾽ ἀείδει: 
Ἃ 5 ΘΟ 9 Δ ἊΨ ἃ ἃ ΄ 7 ἢν δ᾽ αὖτ᾽ ἐς τὸν ἔρωτα καὶ ἐς Λυκίδαν τε μελίσδω, 

7 , 

καὶ τόκα μοι χαίροισα διὰ στόματος ῥέει αὐδά. 

4! 

«ιν. Οὐκ οἶδ᾽, οὐδ᾽ ἐπέοικεν ἃ μὴ μάθομες πονέ- 
εσθαι. 

εἴ μοι καλὰ πέλει τὰ μελύδρια, καὶ τάδε μῶνα 
κῦδος ἐμοὶ θήσοντι, τά μοι πάρος πασε Μοῖρα: 
εἰ δ᾽ οὐχ ἁδέα ταῦτα, τί μοι ποτὶ" πλείονα μοχθεῖν; 
εἰ μὲν γὰρ βιότω διπλόον χρόνον ἄμμιν ἔδωκεν 
ἢ ἹΚρονίδας ἢ Μοῖρα πολύτροπος, ὥστ᾽ ἀνύεσθαι 

1 σις ΒΡΓΌΆΠΟΪΚ : Πη55 τῷ 3 ποτὶ ΑὮΓ: 1η55 πολὺ 

4οδὃ 

10 

10 

"ΔΝ" ὦ ν....Ὡνκ νυν... α ὦ 

᾽ 

μμμλμμώσ.ν..... ..; 



ΒΙΟΝ Υ-ΥἙϑΡΞΡΒ 

Βυΐξδ πᾶν, ἔῃ Ομ] που οἷνα πὸ μορᾶ ἴο διρηῦ 1 
τηϊρἢν 5 ; ταῦμου σου] Πα θ6 βἰπροίηρ Ιον8-50η95 οὗ 
ἢΐθ οὐσῃ, πα ἐδιρηῦ τηα οἵ {Π6 ἀοίηρβ οὗ ἢΐβ. τηοῦπον 
ἃ πα Πα ἀ6ϑτῈ5 οἵ Οοαβ ἃπα τηϑῃ. Απᾶ 885 ἴον 411 ὑΠ6 
Ιογε 1 μαὰ θδδθὴ ἐθδοἢϊηρ τηδβίοι [ονο, 1 οἰθδη ἔογυροῦ 
ἰδ, θαὺ ὑπε6 Ἰονε-ϑοηρδ τηδβῦθυ Γονα ἰδυρἢῦ τη6, 1 Ἰεανηῦ 
Τῇ θῖ ΘΥΘΙῪ ΟΠ6. 

ΨΙ,--[ἃ ΠΟΥ͂Ε ΡΟΕΜ] 

ΤῊΣ Μυβ65 Κποὸν 0 ἔδαν οὗ ὑΠ6 οὐτ16] Τόν ; ταῦθ Υ 
ἀο ὑπεὶγ Ποανῦῖβ θεῖ απα ἢΐτη συθαῦν δηα {πεῖν 
Γοοὐδίθρβ [ὉΠ|οὸν Ὠΐτη οἰοθθ. Απὰ ἰἸεῦ οἣδ ὑπαῦ Βαῖῃ 
ποῦ ἴονε ἴῃ [5 500] 5ἰπρ' ἃ Βοηρ, ἃΔπα ἴμεν (ου ἢ ἢ 
ΒΠΠΚ ἄνᾶν 8ἃΠπα 1} ποῦ ἔβοῃ πίτη ; Ρὰΐ [ἢ ϑινεοὺ 
τηπιϑίς θ6 τηϑάβ ὈΥ Πίτῃ ὑμαῦ Ππαΐῃ, ἔπθη ἢν πον 8] 
απηἴο Πίτη Πο-ἰοοῦ. Απαὰ ἰξ γον 851 τὴ μον 1 Κπονν 
ὑπμπαῦ ὑΠ15 15. νϑῦν ὑγαΐῃ, 1 [61] γοὺ 1 τᾶν βἰπρ' ῥγαΐῖβε οἵ 
ΔΎ οΟὗπου, ΡῈ ἢδ ἀοα ΟΥ τηδῃ, ἃπα τὴν όσα ψΜ}1}} 
γὰρ [Ἀ]  ου ον Δπα τοίαβε τὴ Ποὺ θεϑῦ; θυὺ 1 τὴν 
ταθϑίο θ6 οἵ ἰονε ἀπά 1 γοϊάδβ, 6 τὴν νοῖοα ἤονείῃ 
ἔπΌΤ ΤΥ 11Ρ5 Γο]οϊοίηρ, 

ΥΙ.--[ΤῊἙ ΡΟΕΤ᾽ 5 ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ ΟΕ 11ΠΕῈ]} 

ἐνν 1 Καον ποῦ, πα ᾿δϊ5. ΠΒΘεσα νυ ἴο ἰαθουν δυρηΐ 
να νοῦ ποὺ οἵ. [Γ᾿ ΤΥ ῬΌΟΥ βοῆρδ ἃ16 φρὈΟΩ, [ 5}8]] 
Πᾶνα ἔαταθ ουὖ οἵ βιιοῃ ἐΠίηρθ ἃ5 Εδΐθ μαΐῃ θεϑιοννοα 
ὌΡΟῚ μη6 ἃἰγεδαν.---Πδν ψ}1}}} 6 Ἑδπουρῇ ; ναὺ 16 ὙΠῸ ν 
γα δᾶ, ψῇῃαὺ Ὀοοΐδβ 1 τὴ ἴο ρῸ τοὶ] ηρ οα ἢ [Ιἔ να 
ΙΏΘη ΜΕΥ σίνϑῃ, Ὀ6 ἴὖ οὗ {πΠ6 ὅοη οὗ ΟΥ̓ πα οὐ οὗ ἤοκ] 
Ἑαΐαθ, ὕνο ᾿ἴνεβ, ὑπ ὁΠ6 ἴὺὙ ρ] βαϑασίηρ δηα ταϊσίῃ δηᾶ 
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ΤΗΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΞ 

Ν Ν 2 3 ΄ ὅ ΄ Ν δ᾽ 2 ὶ1 τὸν μὲν ἐς εὐφροσύναν καὶ χάρματα, τὸν δ᾽ ἐπ ν 
μόχθῳ, 

4 ,7 7 7ὔ, 3 ὦ 3 : Ἶ 7 ἣν τάχα μοχθήσαντί ποθ᾽ ὕστερον ἐσθλὰ δέχεσθαι. 
εἰ δὲ θεοὶ κατένευσαν ἕνα χρόνον ἐς βίον ἐλθεῖν 
ἀνθρώποις, καὶ τόνδε βραχὺν καὶ μείονα πάντων, 10 
ἐς πόσον ὦ δειλοὶ καμάτως κεῖς ἔργα πονεῦμες, 
ψυχὰν δ᾽ ἄχρι τίνος ποτὶ κέρδεα καὶ ποτὶ τέχνας 
βάλλομες, ἱμείροντες ἀεὶ πολὺ πλείονος ὄλβω; 
λαθόμεθ᾽ ἣ ἄρα 3 πάντες, ὅτι θνατοὶ γενόμεσθα, 
χῶς βραχὺν ἐκ Μοίρας λάχομες χρόνον ; . «. 

ΝΠΙ 

Ὄλβιοι οἱ φιλέοντες, ἐπὴν ἴσον ἀντεράωνται. 
ὄλβιος ἣν Θησεὺς τῶ ἸΠειριθόω παρεόντος, 
εἰ καὶ ἀμειλίκτοιο κατήλυθεν εἰς ᾿Αἴδαο. 
ὄλβιος ἣν χαλεποῖσιν ἐν ᾿Αξείνοισιν ᾿Ορέστας, 
ὥνεκά οἱ ξυνὰς Τυλάδας ἅρητοϑ κελεύθως. 
ἣν μάκαρ Αἰακίδας ἑτάρω ζώοντος ᾿Αχιλλεύς" 
ὄλβιος ἣν θνάσκων, ὅτι οἱ μόρον αἰνὸν ἄμυνεν. 

ΙΧ 

“ “ ΕΣ - ΞΖ ΄ 3 , , ἔσπερε, τᾶς ἐρατᾶς χρύσεον φάος ᾿Αφρογενείας, 
“ 4 « ἈΝ 7 Ν " Εσπερε κυανέας ἱερὸν φίλε νυκτὸς ἄγαλμα, 

Ε 

τόσσον ἀφαυρότερος μήνας, ὅσον ἔξοχος ἄστρων, 
“Ὁ “ » 

χαῖρε φίλος, καί μοι ποτὶ ποιμένα κῶμον ἄγοντι 
“ 

ἀντὶ σελαναίας τὺ δίδου φάος, ὥνεκα τήνα 

1 ἐπὶ ΝΥ1] : πὴ85 ἐνὲ “2 οὗ, Μοβοι, 2. 110 3 ἅρητο ατοίϊαϑ: 
ΤΉ58 ἄροιτο ΟΥ ἄρκτο 

4το 
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ΒΙΟΝ ΡΥΠ-ΕῚΧ 

[Π6 οἴμδὺ ἴον το], ἔθη Ῥϑυμαρϑ ταϊσῃῦ πα ἀο {ῃθ 
το] ηρ ἤγϑῦ ἀπ σεῦ ἴῃς σοοα {πΐπρδ αἰγεγννασα. Βαυΐ 
βεοίησ Ἡδανθη 5 ἄδογθε 18, δ 518}} ᾿ῖνβ θυ οΠς6, 
Δα ὑπαὶ ἴον ἰοοῦδ τεῦ ἃ ψ Ὦ1Π|6 ἴο ἀο 411] ἢς ψου]ᾷ, 
μη Ὁ πον Ἰοηρ 5881} νγχα ρὸ ὑΠ5 τ] ΒΟΥ Ὀ]γ ἰο  ην 
δηἃ τηο ]ηρ, ἀπ Πονν Ἰομρ' 5141} να Ἰανίβἢ οὐχ 116 
ὍΡΟΣ σεὐξίησ ἃπα τηαϊείησ, ἴῃ ὑΠ6 σοπδυτηϊηρ ἀθϑίγα 

- ΤῸΓ τηογ8 γοα] ἢ δηᾶ γεὺ τόσα [5 ἴὁ ὑπαῦ να 8}} 
ἔογροῦ ὑπαῦ νγα ἅγα τουδὶ] ἃπα Εδΐα μαῦἢ δἱ]ούιεα ἃ 
50 υἱοῦ ἃ βραῃὺ... ... 

ΨΠ]|.-- [ΒΕ ΟΙΤΕΘ ΤΟΝῈ] 

ΗΆΡΡΥ 76 Ἰονδῖβ θη ὑπαὶ Ἰονα ἰ5 τεαυϊξαα. 
ΤΉΘϑουβ, ΓῸΥ 41} ῃ6 ἰουπᾷ Ηδάθ5 δ ὑπεῈ ἰαϑὺ ἴτὰ- 
ΡΙδοαῦ]6, γὰ8 ΠΡΡΥ ὑεοϑιβε Ῥευῃοῦβ νεπὺ ψ] ἢ 
᾿ἴτη ; δπα ΠΔΡΡΥ Οταϑβϑίθϑ διποηρσ ὑπ 6 οτὰ6] [πΠοϑρίὑ- 
Δ0165, θδοδῦβα Ῥυ]δᾶθβ. μδά οπόβεὴῆ ἴο βῆδγε ἢϊβ 
ὙΠ ἀουηρθ; ΠΔΡΡΥ 8150 ᾿ἰνεα ΑΘ ἢ 1165 Αθδοια σγῃ1]6 
Ηΐθ5 ἀεδϑὺ σοϊησγαᾶα νγὰβ αἰΐνε, ἀπα ἀϊθεα ΒᾶρΡΥ, βθείηρ 
δ 80 ἀνεηρεβα ἢϊ5 ἀγεδα[υ] ἔαΐθ. 

ΙΧ.- [ΤῸὸ ΗΕΒΡΕΕΙ 5) 

Ενενινα ϑ'ἴδυ, συ τὺ ὑπΠε6 σοϊάδη ἸιρΣ οὗ {πε 
Ἰονεὶν ΟἸ1]α οὐ {πὸ Εοδια, ἀεαν Εὐνεπίηρ ϑ5ἴδυ, ν ΒΙΘἢ 
αὐτὸ ἴΠ6 Βοῖν Ἰεννεὶ οὗ π6 ὈΪὰθ Ὀ]ὰς Νιρῃξ, θνεῃ 50 
ΤῊ0ἢ αἰἰτητηοὺ ὑπδη ὅπ6 Μοοη 85 Ὀυρῃΐου ἔΠδη ΔΗΥ 
οἴου βίαν ὑπαὺῦ 5:1 Π65, Πδ1], σεηῦ]α 6 πη, ἀηα ψν 116 
Ιγὸ 8-86 δα ηρ' ΤΥ 5 ΡΠ οτα ἰονα 5ῃδν τὰ ἃ ᾿Ἰρῃϊ 
ἰπδίεδα οἵ ἴῃ Μοοη, ἔου ὑπαὺ δὲ θεϊπο πὲνν Ρυΐ 

“ΤΠ οΟΒρΡ 8 165 : ὕῃ8 Ῥαυθδγοιβ ᾿πΠ Πα ἰὑαηὐβ οὗ ὑπ ΒΏΟΥΘΒ 
οὗ ὑμ8 ΒΙδοκ 88. “5. ἄἀθδῦ οοιηγϑαᾶθ᾽" : Ῥαΐγοοϊ ιβ. 
“ΟΠ οὐ ὑμ6 Εόϑιη "ἢ : ἈΑρῃτοάϊύθ. 
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ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ῬΡΟΕΊΤΘΒ 

7 3 ΄ ΄ὔ ΄ ᾿ » σάμερον ἀρχομένα τάχιον δύεν. οὐκ ἐπὶ φωρὰν 
᾽ 

ἔρχομαι, οὐδ᾽ ἵνα νυκτὸς ὁδοιπορέοντας ἐνοχλέω" 
3 

ἀλλ᾽ ἐράω' καλὸν δέ τ᾽ ἐρασσαμένῳ συναρέσθαι. 

Χ 

“ἽΑμερε Κυπρογένεια, Διὸς τέκος ἠὲ θαλάσσας, 
τίπτε τόσον θνατοῖσι καὶ ἀθανάτοισι χάλεπτες ; 
τυτθὸν ἔφαν: τί νυ τόσσον ἀπήχθεο καὶ τεὶν 

αὐτᾷ, 
ταλίκον ὡς πάντεσσι κακὸν τὸν "Ἔρωτα τεκέσθαι," 
ἄγριον, ἄστοργον, μορφᾷ νόον οὐδὲν ὁμοῖον; 
ἐς τί δέ νιν πτανὸν καὶ ἑκαβόλον ὥπασας ἦμεν, 
ὡς μὴ πικρὸν ἐόντα δυναίμεθα τῆνον ἀλύξαι; 

ΧΙ--ἘῚΣ ΤΟΝ ΥὙΑΚΙΝΘΟΝ 

εν ἀμφασία τὸν Φοῖβον ἕλεν τὸ σὸν ἄλγος ὁρῶντα." 
δίζετο φάρμακα πάντα, σοφὰν δ᾽ ἐπεμαίετοϑ 

τέχναν, 
- 3 .9 ’ Ν , “- [2 χρῖεν δ᾽ ἀμβροσίᾳ καὶ νέκταρι, χρῖεν ἅπασαν 

ὠτειλάν' Μοίραισι δ᾽ ἀναλθέα φάρμακα πάντα... 

ΧΙ 

ενν αὐτὰρ ἐγὼν βασεῦμαι ἐμὰν ὁδὸν ἐς τὸ κάταντες 
τῆνο ποτὶ ψάμαθόν τε καὶ ἀϊόνα ψιθυρίσδων, 
λισσόμενος Γαλάτειαν ἀπηνέα: τὰς δὲ γλυκείας 
ἐλπίδας ὑστατίω μέχρι γήραος οὐκ ἀπολειψῶ ... 

1 χάλεπτες Εἰ ΞΞ- γοῦι ὙΘΥΘ ὑγοι Ὀ]ΘΒΟΠΙΘ : τη85 χαλέπτεις 
9 τεῖν ἩΘΥΏΒΗΠ : ΙΏ85 τὶν 8 τεκέσθαι ἩΘΊΤΩ : ΤΩΒΒ τέκηαι ᾿ 
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ΒΙΟΝ ΙΧ-ΧΕ 

γεβίογαδυ ἰβ ἴοο αὐΐοκὶν βεὺ. 1 θ6 πὸ ἐπϊθέ ποὺ 
Βὶρηναγτηδῃ --- ἐἷϊβ ποῦ ἔον ὑπαῦ Τ᾿ τὰ δτοδαᾶ δ πἰρῃῦ--, 
θαΐ « Ιονεῦ ; δπᾶ Ἰονεῖβ ἄδθϑουνε 81] αἰά. 

Χ.--[ΤῸ ΑΡΗΒΟΌΙΤΕ] 

ΟΘπντι Πάιηθ οὗ Ογρυὰβ, θ᾽ δῦ μου οὨ1]α οὗ Ζευϑβ, 

ΟΥ ΟΠ] οἵ πε 568, ρυδὺ [611 τὴὲ ψὮῪ νγαϑὺ 50 υπκίπα 
ΑἸΠκα απΐο Οοαβ δπα τηθη---ΠΔΥ, [1] 580 ΤηΟ76, ΠΥ 50 
Βαϊθα] ἀπῦο {πγβεῆ, ἃ5 ἴο Ὀτγηρσ ἴουθῃ 80 σγϑαΐ 
ἃ Πα υπΐνεῖϑθαὶ ἃ τϊβοῃϊθῦ δ5 ὑΠϊ5 [ονε, 50 οὐ], 50 

Ποαυῖ]εβ8, 580 811 ὑη]|κ6 ἴῃ γα 8 δπα ἴοοκβὴ πᾶ 
ὙΠ ουεἴογα 4150 {πΠ686 ὑἱηρθ ἃΠα ΔΙΌΠΟΥ65. ὑμαῦ γα 
ΤΊΔΥ ποῦ Ἔϑοᾶρε πἷπη θη ἢ ΟρΡργθϑβϑίῃ ἃ 

ΧΙ.-ΟΕ ΗΥ̓ΑΟΙΝΤΗΌΘΒ 

.νὐνς δα Βα θεΠο] ἔν ἀρομυ ῬΠοαθαΒ νγὰ8 ἀυτη. 
Ηδ6 Ξουρῃῦ Ἔν εσῪ τειηθανυ, μῈ Πδα τϑοοῦγβα ἴο συ πηΐηρ' 
αὐῖϑ, ἢῈ δποϊηνεα 411 π6 ψουπά, δποϊπἰθα ἰὸ ἢ 
ΔΙ Ὀγοσία δηα ψἱῦ προοῖαῦ ; θα 8411] τϑιηθαϊθθ 816 
Ρουγε 685 ἴο ἢ6 8] {πΠ6 νγουηαβ οὗ Βαΐε.... 

ΧΙ.-- [ΟΑΙΑΤΈΙ᾽ 5 ΓΟΝΕΚΒ] 

ον. Βα} 1 11 ρῸ ΤΥ ΨΥ ἴο γομπᾶθυ Π1]]5146, 
βἰηρσίηρ ἴον ἕο βᾶπα ἃπα 5Π0Ὲ ἵΥ βιυρρ]οαίίοη οὗ 
{πὸ οὐ6] Οαδϊαῦῖδα ; ἔου 1 ψ1}} ποῦ σῖνε ον δῖ τὴν βυγεαῦ 
ΒΟΡΘ65 {11 1 οοταβ απΐο υὐξειτηοβῦ οἱα ρα... 

4 ὁρῶντα ἴβθποῦ : Π|55 ἔχοντα ὅ ἐπεμαίετο υϊοδηϊαβ : 
Τὴ58 ἐπεβαίνετο ΟΥ ἐπεβώσατο 
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ΤΗΝ ΒύΘΟΙΙΟ ΡΟΕΙ͂Β 

ΧΠῚ 

ενν οὐ καλὸν ὦ φίλε πάντα λόγον ποτὶ τέκτονα 
φοιτᾶν, ' ὍΈΕΞ : 

» 5 ᾿ ᾽ ᾽ Σ ᾿} μηδ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἄλλω χρέος ἰσχέμεν' ἀλλὰ καὶ 
αὐτὸς 

,ὔὕ 7 77 » Ἂν, 9 τεχνᾶσθαι σύριγγα" πέλει δέ τοι εὐμαρὲς ἔργον... 

ΧΙν 

Μοίσας "Ἔρως καλέοι, Μοῖσαι τὸν "Ἔρωτα φέροιεν. 
μολπὰν ταὶ Μοῖσαί μοι ἀεὶ ποθέοντι διδοῖεν, 
τὰν γλυκερὼν μολπάν, τᾶς φάρμακον ἅδιον 

57 οὐδέν. 

Χν 

ἐνον ἐκ θαμινᾶς ῥαθάμιγγος, ὅπως λόγος, αἰὲς 
ἰοίσας 

χά λίθος ἐς ῥωχμὸν κοιλαίνεται. . «. 

ΧΥῚ 

ον μηδὲ λίπῃης μ’ ἀγέραστον, ἐπεὶ χὠ Φοῖβος 
ἀείδων ; 

μισθοδοκεῖ 2 τιμὰ δὲ τὰ πράγματα κρέσσονα 
ποιεῖ... 

1 μηδ᾽ ἐπὶ ατούϊιβ: τη885 μηδέ τοι ἄλλω 6] Πηϑ5105 : Π55 
ἄλλο 2 ἀείδων μισθοδοκεῖ Εἰ : Τὴ85 ἀείδειν μισθὸν ἔδωκε 
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ΒΙΟΝ ΧΙΠ-ΧΥῚΙ 

ΧΙΠ.--[Ὁ0 1Τ ΥὙΟΥΆΒΒΕΙΕῚ 

κεν Πὸ 5. ποῦ ψ6]], ἔποπα, ἴοὸ σὸ ἴο ἃ οἵδίϊ- 

Τῆδ ὍΡΟΝ 8ἃ}] τηδύϊευβ, ΠΟΥ ἴο γϑϑοῦῦ υαπίο ἃποῦμευ 

δ ἰπ ΘΥΘΙῪ Ὀυδβίπθθβ, θὰαὺ γαΐθο ἴο τηᾶκα γοι 

ἃ Ρὶρβα γουγβεὶ; πᾶ ᾿ἔδι}Π, ᾿εἰἱ5θ ποῦ 80 Βαγᾷ, 

ποῖΐῃον.... 

ΧΙΥ.--[ΠΟΡῈ ΑΝῸ 50Ν6] 

Μααν [Ιονα 641}1 ῃη6 Μαβ65, ἃπα {π6 Μαβθβ Ὀτΐηρ 

[να ; δηά τᾶν ἴῃ6 Μυβε5 δυεὺ οῖνα τὴὸ β0ηρ' δὖ ΤΥ 

ἀδβῖνθ, ἀν τῃϑ]οαϊοιιβ βοηρ,, ὑπΠ6 βυεοῖθϑοῦ ρἢγϑίο ἴῃ 

{Π6 νου]. 

ΧΥ.- [ΡΕΒΒΙΒΤΕΝΟΕ] 

ενς ᾿ΤΙΒ Βαϊ ἃ οοπδϊηυδ) ἀν ρρίηρ ν1}1 δ᾽ ἐπ γε δῦ ἃ 

ΒΟΙ]ονν ἴῃ ἃ βίομθ.... 

ΧΥ].--[ΟΒΤΗΥ ΟΕ ΗἸΒ ΗΙΒΕ] 

ἐνν 1 ΡΓΔΥ γοιὺ ᾿δᾶνα πὴ6 ποῦ νι ποὰῦ βούὴθ τον; 

ἴου ἐνερ ῬΏΟΘθιΒ ἰ5 ραϊα ἴον [ἷ8. πηυβίο, δπα ἃ τηθϑα 

τηδ κοῖς ὑπίηρβ Ροίζεν... 
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ΤΗΕ, ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕΤΒ 

ΧΥΠ 

-« μορφὰ θηλυτέραισι πέλει καλόν, ἀνέρι δ᾽ 
ἀλκά... 

ΧΥΤΙῚ 

πάντα θεοῦ Υ̓ ἐθέλοντος ἀ ἀνύσιμα, πάντα βροτοῖσιν 
ἐκ μακάρων ῥάϊστα καὶ οὐκ ἀτέλεστα γένοντο. 

1 ῥάϊστα ΑὮΓ : Τη88 γὰρ ῥάστα γένοντο ΑὮΓΣ : Τη88 γένοιτο 

λε οὐδ α αν Ν τὸν ἐς, 
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ΒΙΟΝ ΧΥΠ-ΧΥΤΙ 

ΧΥΠ.--[ΑΕ͵Τ ΕΒ ΤΗΕΙΕ ΚΙΝΌ] 

ἐνν ΤῊΘ ψνομιδη 5 Ρ]ΟΥΥΎ ἰ5 ΠΕῚ Ὀεδαΐυ, {Π16 τηδη 8 
ἢϊ5 βίγεηρίῃ..... 

ΧΥΠΙ.--[6 00 ΨΠΙΝΟ] 

«ον ΑἹΙ ὑπϊηρϑ τᾶν μὲ δοῃίθνεα 16 Ηδαν᾿τ ψ}}}} ; 4}} 
ἰθ ῬοΟΒΒΊ 16, πᾶν, 811 ἰθ. νεΥῪ δαβυ 1 ὕΠ6 ΒΙ] 6556 α τηδκθ 
100... 

Ατῇ 



Η {3 

Δὲ πο ΨΟΥΝ Ἢ 



ἡ ρολὴ τ χρὶ δοσλι ας γνῶ Ξ “ν Ἂς των 

ἘΞ 

ΡΥ 

ΡΝ 

ἘΠ 

Ὁ 
τς 
ΤΠ 

Ξ τ) Ω Ὁ 

[πῃ 

Ὸ» ΕΣ 
᾿Ξ 





Ἔ ἐαθο Ὥς αὐ: πὲ δι ΚΩ ὌΝΟΝ ἯΝ 

: Ἀν τοῖν ἐεπρυρθθοι ὄαρδι ν 

ΡΟΝ τρια αλοες του τὰν τσδν ταδος ὁ ρῶς ὙΑῚΣ πΠ 
ΠΟ ΤῊΒ ΒΌΝΑΨΑΥ ΠΟΥ͂ 

ὡϊ νι τ ἐπ ψολνὸ ἀλρῷ, 

ΠΟΒΤΔΙ ἃ ἄχνα ἩΥΨΡΗΣ ἘΡΉ ΘΝ Ἡχῇ δ 

μεθα τ ΨῊΣ ἢ ΕΞ ΡΣ ἌΨΑ Σ ἥν ΧΙ ὙΠΘΝῈ Ἦν ἄφιι ἘΝ αὐ
 ἷ 

Ἐν ι ΕΠ ὙΌΣ ἀχξν ἀρ. ΠΡ. ἡλὰν 

ἜΝ ἘΧ Ἐν ἘΠ τς 

τὰ κα κί ρῳ δὼ ἘΦ οἷ Ἷ τς ὅτ ὝΡΕΤΙ τ ὃ ᾿ ΝΥ εἰ ἡνς ' ᾿ 
» ΝΣ Ὁ τος ἧς τ ἢ" ἶ ΣΌΝ, γ ἐν Ὁ ΠΝ ΠΣ ἣν 

χ 

τ μὰς ὀροο, αι οὐδε, χορ κε. ἀπ δ ὑνανς ἐὰρῳ ϑοῳυρον δψηκυ: 
ἜΘΝΗ οὐ Ὁ Ἐν πρὸ Ὑῶν ἵν ἢ Στ στη ἜΠΗ ΓΑ ἀρᾷ ὑολνδος 

᾿ῤῥωμῶξ Ὁ ΑΒ Ὁ ΦΉΣ ῷ δὸς “ἢ εὐρσαν ϑὐντδὰ ὑδαις ΚΟΑΡῸΝ ἀρθστι, 

ἀμτ, τὸ κε κιθοτί ἔριδα 4 Ὑδητοῦ, βὐτχν νον 



ΜΟΣΧΟΥ ΣΙΚΕΛΙΏΤΟΥ 

1.--ὉΡΩΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ 

Ἃ Κύπρις τὸν "ἔρωτα τὸν υἱέα μακρὸν ἐβώστρει: 
“ ὅστις ἐνὶ τριόδοισι πλανώμενον εἶδεν "Ἔρωτα, 
δραπετίδας ἐμός ἐστιν' ὁ μανύσας γέρας ἑξεῖ' 

ῇ 1 Ν , Ν “ ΕΥ ᾽ Ε] 77 μισθός τοι τὸ φίλημα τὸ Κύπριδος: ἢν δ᾽ ἀγάγῃ 
νιν, 

οὐ γυμνὸν τὸ φίλημα, τὺ δ᾽ ὦ ξένε καὶ πλέον ἑξεῖς. 
ἔστι δ᾽ ὁ παῖς περίσαμος" ἐν εἴκοσι παισὶ μάθοις 

νιν. 
΄»“" Ν ᾽ Α ᾿ 3 5 » ΡΣ 

χρῶτα μὲν οὐ λεύκος, ἼῸ δ᾽ εἴκελος: ὄμματα ὃ 
αὐτῷ 

δριμύλα καὶ φλογόεντα' κακαὶ φρένες, ἁδὺ λάλημα" 
οὐ γὰρ ἴσον νοέει καὶ φθέγγεται" ὡς μέλι φωνά, 
ὡς δὲ χολὰ νόος ἐστὶν" ἀνάμερος, ἠπεροπευτάς, [10 
οὐδὲν ἀλαθεύων, δόλιον βρέφος, ἄ ἄγρια παίσδων. 
εὐπλόκαμον τὸ “κάρανον, ἔχει δ᾽ ἰταμὸν τὸ μέτωπον. 
μικκύλα μὲν τήνῳ τὰ χερύδρια, μακρὰ δὲ βάλλει, 
βάλλει κεὶς ᾿Αχέροντα καὶ εἰς ᾿Αἴδα “βασίλεια. 
γυμνὸς ὅλος τό γε σῶμα, νόος δέ οἱ εὖ πεπύκασται. 
καὶ πτερόεις ὡς ὄρνις ἐφίπταται ἄλλον ἐπ᾽ ἄλλῳ, 
ἀνέρας ἠδὲ γυναῖκας, ἐπὶ «σπλάγχνοις δὲ κάθηται. 
τόξον ἔχει μάλα βαιόν, ὑπὲρ τόξω δὲ βέλεμνον, 

1 μισθός : Τὴη88 μισθόν 2 παισὶ Ἡ οἰΒ᾽08 : Τη55 πᾶσι 
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ΤῊΕ ΡΟΕΜΘ ΟΕ ΜΟΒΟΗῦΒ 

1... ΤῊΝ ΒΌΝΑΥΥΨΑΥ ΤΟΥῈ 

ΟὙΡΕΙΒ 06 ἀδΥ τηδᾶθ ἢὰπα 8Ππα ΟἿὟ δἰδευ ΠΟΥ 50} 

νὰ ἂἃμπᾶ 5εἰὰ : “ὙΠοβοανοὺ μαῖῃ βθθὴ ὁπ μονα 

Ἰοϊξευῖίηρ αὖ 6 βἰγθεῦ- σού θυβ, Κποὸνν ὑπαῦ Π6 15 ΤΥ 

ΓΌΠᾶνναΥ,, ΔΠα Δ ὑπαὺῦ 584}} Ὀυΐηρ τὴθ ψογαὰ οἵ Ὠΐτη 

584}} πᾶνε ἃ τϑυνατα ; δῃα {πῸ ταν 818}} ΡῈ {πε 

Κιβθ οὗ Ουρυὶβ ; δᾶ 1 ἢδ Ὀυίηρ' ΠΟΥ Τα ΠαυγαΥ ἢ Πΐπη, 

ὑπ6 Κιβθ 584}} ποῦ θὲ 41}. Ηδφ ἰδ ἃ ποΐδ]6 δᾶ ; πε 

58.4}} θῈ Κπόνπ διηοηρ ὑνγθηΐυ : οοιηρ]θχίοη ποῦ 6 

θαὺ ταῖῃθν {κὸ ἴο γα ; εγεβ θεῃ πᾶ θεδγ ; οὗ δὴ 

1}} αἰδβροβίτοι θυΐ αὶ ΡΟ ι,, ἴογ Π6 ππθδπϑ ποὺ ψῃδὺ 

ἢ 58 γ58---- 5 νοῖΐοβ. οἵ ἤοπδθυ, ἤδαγὺ οἵ ρᾺ]]; ἔγοναγά, 

οοΖζαηίΐηρ,, ἃ πο 6Υ-ϑᾶν- γί ; ἃ ψ ἢν Ὀγδῦ ; τη }κ6 5 οὐ 6] 

Ρίαυ. Ηἰβ Παὶν ἰ5 ρθηΐυ, ἷἰβ ἔουβῃθδα βο]ᾶ ; [ηΐ5 

θά ΌΥ Παηάᾶβ ὑἰην θα σῶμ 5ῃοοῦ ἃ Ἰοπρ' νᾶ, ἅγϑ; δ᾽ ἢ 

ΔΟΙΌ55 ΔΟμθύοη ἰηἴο ὑμπε ἀοχηϊηΐομβ οὗ Πεαῖῃ. ΑἹ] 

πακορα 5. θοάγ, θαυ ψ6}}] οονεγεα ἢ. τηϊηᾶ. Ηδ᾽ 8 

νη σοα κα ἃ ἱγτα πα ἢϊθβ ἔσο οπμα ἴο δῃοίῃου, 

Ὑ ΟΙΏΘΗ ἃ58 γ76}} 458 τη6ῃ, 8Π6 8] 1σ]γῦ5 ἀροη ὑμεῖς Πϑαγίβ, 

Ηδς Βαίῃ ἃ νϑῖγ {{{0||Δ θονν ἀπά ἀροη ἰδ δὴ διτονν ; ̓δἱβ5 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΠΙΟ ΡΟΕῚΒ 

7 - τυτθὸν μὲν τὸ βέλεμνον, ἐς αἰθέρα δ᾽ ἄχρι φορεῖται. 
“ ᾽ 

καὶ χρύσεον περὶ νῶτα φαρέτριον, ἔνδοθι δ᾽ ἐντὶ 

τοὶ πικροὶ κάλαμοι, τοῖς πολλάκι κἀμὲ τιτρώσκει. 

πάντα μὲν ἄγρια ταῦτα' πολὺ πλέον ἃ δαὶς ᾿ αὐτῷ" 
Ν Ν 5. ὦ Ν ὩΨ Φ᾽.. Ἃ, » 7 βαιὰ λαμπὰς ἐοῖσα τὸν ἅλιον αὐτὸν ἀναίθει. 

" ΄ ΦιΦ' “ ὃ 7 Υ, δ᾽ 3 ΄ 
ἣν τῦ γ ἕλῃς τῆνον, δῆσας ἄγε μηὸ ἐλεήσῃς. 

Ἃ 7 7 γ΄ , 7 
κἢν ποτίδῃς κλαίοντα, φυλάσσεο μή σε πλανάσῃ. 

κἢν γελάῃ, τύ νιν ἕλκε. καὶ ἣν ἐθέλῃ σε φιλῆσαι, 
“ Ν Ν ,, Ν , ΄ 2 7 

φεῦγε" κακὸν τὸ φίλημα, τὰ χείλεα φάρμακον ἐντί. 

ἣν δὲ λέγῃ “λάβε ταῦτα, χαρίζομαι ὅσσα μοι ὅπλα, 
[οἹ Ν 

μὴ τὺ θίγῃς πλάνα δῶρα: τὰ γὰρ πυρὶ πάντα 
βέβαπται.᾽" 

1 πλέον ἃ δαὶς ΥΥῚ] : τὴηϑ5 πλέον δ᾽ ἀεὶ ΟΥ πλεῖον δέ οἱ 

80 αἰαῖ καὶ τὸ σίδαρον, ὃ τὸν πυρόεντα καθέξει. ΤῊΪ5 1ἴπ6, 
γγ ΒΙΟἢ. οδὴ ΠαΥΪῪ ὈΘΙΟπρ ΒΘ ΓΘ, 18 ομγτὑδοα Ὁ. βοιηθ οὗ {6 τῆ88. 
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ΜΟΒΟΗΌΘΒ 1, τ9-29 

θυΐ ἃ 5118}} δυύγονν Ὀτῦ ΟΔΥΤ65 ανθὴ ἴο ὑπῃ6 5βῖν. ἀπά 
εὖ 5 Ὀδοῖκ 15. ἃ {016 σοϊάθη ααΐνεῦ, Ὀθαΐ ἴῃ 1Ὁ 16 
Π6 Καθ βῃδῖϊβ στ  οἢ 6 οὔείσηθβ νουπάθίῃ 
Θ᾽ Ἐπ 6. Απᾶ οἵπεὶ ὑποὰρἢ 41} {18 εαυίΐραρα θ6, ἢ6 
Παΐἢ βοτηθι πίη οὐ 6 ]]ῈῚ ἔδυ, Πῖβ τουο ἢ ; 18. ἃ {016 
σῆῦ, θα οἀπ βεὺ {Π6 νευῪ δ δῇῆγαβ. 

Τ,εὖ δὴν ὑπαῦὺ 5}8}} ἴακα Βἴταηα πα δπα Ὀτὶπρ Ὠΐτη 
8 Πα πδνοῦ οἷν. ΠῚ δ 566 Πίτη ψϑερίηρ, οὐ Πίστη Πᾶνα 

᾿ ἃ οάΓ6 ᾿αϑὺ ἢ θὲ ἀδοεϊνοᾶ ; [ἢ Ἰαυρῃίηρ, Ἰοὺ Ὠΐτη 51} 
Πα]ς Ὠΐτη δἰοηρ ; Ραΐ 1 τηακίπο ἴο Κὶβ5 τη, 1εῦ Ἠΐτη 
ῇες Πΐτη, ἴον ᾿ΐβ ἴ85 15 δὴ 11] εἰ85 δα ἢϊ5 1105 Ροΐβοῃ ; 
Βηα 1 δ βὰν “Ηδτο, ἴακα ἴμ686 ὑπίπρϑ, γοὰ ἃγ6 ννε]- 
θοΙη6 ἴο 81} τὴν δυγηοῦν,  ὕμδη 1δὺ Πῖπι ποὺ Τοῦ ἢ ἔποβθα. 
ΒΟ νοῦβ οΓ5, ἴον ὑμ δ ν ἀγα 811 ἀϊρρβα ἴῃ ἔγβ." 
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Π.--ΒΌΒΟΡΑ 

Μοβοηῦβ ἐδίίς ἦι ἔἔριο πυϑγδ6 ἤοιν ἐδὸ υἱγρῖη ἔπιγορα, αὔον 

αγϑαριῖησ Ο[ ἃ δἰγισσίο δοίγυσοη ἐΐλ6 ἔγυο σογϊηθηές ΓῸ7 ἐδε 

Ῥοϑϑοϑδοίοη ΟΓ ἤδν, τ0α5. οαγγίθα ο΄ 7γοηι ἀπιοησ ἤδ7 σοΉι- 

ραπίοηϑ δῳ Ζδιδ ἴπ ἐπα ἔογηι οΓ α ὑμἰ , ἀρὰ δογηθ ἀογοδὲ 

ἐπα δα ἤγοηι Τ 76 ἰο (ὙΥοίο, ἰβογο ἰο δϑοοηῖθ ἠΐδ ὑγῖάο. 

716 φαγίλον καί οΓ ἐδο ροθηὶ οοπέαϊης α ἀδδογίρίϊο ἢ. 

πιγορα᾿ 5 Πονυογ-δασίοί.  7ὲ δόαγδ ἐΐγθο ρίοίμιγος ἐπ ἐπ αϊαὶ 

ηιοίαί----ἴο ογοσοῖηρ ἐἤδ δοα ἰοὸ ἔσηρέ ἐη ἐπ6 δἤαρε 97 α 

ἠοίζεν, Ζϑιι τοοίογίμρ ἤθν ἐΐθτο ὃψ α ἐοιιοἷι ἐο ἀπρπαπι ἤόγηι, 

απα ἐπα διγίἠ ὁ ἐΐ6 ρεαοοοῖ; ἤγοηι ἐμ ῥίοοά 9 ἄγριος 

δέκα. 
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Π.--ΠΎὙΡΩΠΗ 

3 4 ᾿Ὶ ων 3 Ἁ φ' Υ͂ 

Ἐῤρώπῃ ποτὲ Κύπρις ἐπὶ γλυκὺν ἧκεν ὄνειρον, 
Ἀτν  ἐν ἢ 1 ιν “ δ τ Ψ “ἘΑῸΣ. νυκτὸς ὅτε τρίτατον λάχος ἵσταται, ἐγγύθι δ᾽ ἠώς, 

ψ' 7 

ὕπνος ὅτε γλυκίων μέλιτος βλεφάροισιν ἐφίζων 
λυσιμελὴς πεδάᾳ μαλακῷ κατὰ φάεα δεσμῷ 

3 Νὰ Ζ Η " » 5 μὲ ᾿ εὖτε καὶ ἀτρεκέων ποιμαίνεται ἔθνος ὀνείρων" 
ὶ ,ἷ , 

τῆμος ὑπωροφίοισιν ἐνὶ κνώσσουσα δόμοισι 
Φοίνικος θυγάτηρ ἔτι παρθένος Ἐϑὐρώπεια 

7, Ξ 

ὠίσατ᾽ ἠπείρους δοιὰς περὶ εἶο μάχεσθαι, ᾿ : 
ἄσσιον " ἀντιπέρην τε: φυὴν δ᾽ ἔχον οἷα γυναῖκες. 

ες τι " ΑΝ τὴν ἃ Υ Ὁ ΉΡ 
τῶν ὃ "ἣ μὲν ξείνης μορφὴν ἔχεν, ἣ δ᾽ ἄρ᾽ ἐῴκει ι΄ιὸ 
5 Ν ΄“ [ὩΣ 7 ἤ 

ἐνδαπίῃ, καὶ μᾶλλον ἑῆς περιίσχετο κούρης, 
, 

φάσκεν δ᾽ ὥς μιν ἔτικτε καὶ ὡς ἀτίτηλέ μιν αὐτή. 
ἡ δ᾽ ἑτέρη κρατερῇσι βιωομένη παλάμῃσιν ' 

᾿ εἴρυεν οὐκ ἀέκουσαν, ἐπεὶ φάτο μόρσιμον εἷο 8 
ἐκ Διὸς αἰγιόχου γέρας ἔμμεναι Εὐρώπειαν. 
ἣ δ᾽ ἀπὸ μὲν στρωτῶν λεχέων θόρε δειμαίνουσα, 

7 ,ἷ Ἁ Ἁ ε “ Ὃ », 

παλλομένη κραδίην" τὸ γὰρ ὡς ὕπαρ εἶδεν ὄνειρον. 
ς ᾿:: ΡΣ, δι Ν ΒΊΑ, » ς ᾽ 7 κ κα δ 
ἑζομένη δ᾽ ἐπὶ δηρὸν ἀκὴν ἔχεν, ἀμφοτέρας δὲ ᾿ 

Φ - 

εἰσέτι πεπταμένοισιν ἐν ὄμμασιν εἶχε γυναῖκας. 
ὀψὲ δὲ δειμαλέην ἀνενείκατο παρθένον “ αὐδήν' 
᾽τίς μοι τοιάδε φάσματ᾽ ἐπουρανίων προΐηλεν ; 

1 πρίτατον ΜΙ ΙΒΌΓΡΕΒ: ΠΙ55 τρίτον 3, ἄσσιον -- ἄσσον, οε]]6α 
Τ)ουῖο Ὁγ Επιδίανῃ. 1643. 82 ; ἀντιπέρην οδπηοῦ Ξε τὴν ἄντ.  : 
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Π.- -Ὅ ΒΟΡΑ 

ΌνΝοΕ ἀροὴ ἃ ὀϊης Ευγτορα μα οὗ ἐλε Ουρυίδῃ ἃ 
ἄς Ἢ] ἄγεαη. ᾿Τυνναὰβ πε {π|γὰ νψαΐοῃ οὐ {πε 
πἰσθῦ ἤθη ᾿{8 ΠΙΡῊ ἀαῃ δπα πὲ ΤΟΟ56Υ οὔ τη} 5 
8 σοαθ ἄονγ πομπδυ-ϑυγεαῦ ροη ὑπ6 αγε] 8. ἴον ἴο 
ΒοΙα οὐ ὑν μη Ἰσῃῦ ἴῃ σαπ]α Ῥοπάδρθ, ᾿ὄνγαβ δὖ ὑδμαὶ 
δοῦν ΒΟ ἢ ἰ5 ὕΠ6 οαἱροίπρ ὑἴμηα οὗ [ῃ6 ἤοοϊς οὗ τας 
ἀγϑδιηβ, ὑμαῦ ψμθμαθ ῬΠοθηϊχ᾽ ἀδαρσῃξου πς6 τηδία 
Εμτορᾶ 5ἰθρὺ πὶ μου θοναῦ ἀπά οΥ Πα τοοῦ, 5η6 ἀγθατηῦ 
ὑπαῦ ὕνο ἰαπᾶθ πρῶ δηὰ ἔα. δἴτονθ σἱῇ Οη6 
διηοῦΠοΥ ἴον ὑΠ6 ροββϑϑϑϑίοη οἵ μευ, ὙΠΕΡ ουΐθ6 νγὰβ 
ὕΠ6 συΐδα οἵ ψογῆθῃ, πα ἢ ομα δᾶ {6 Ἰοοκ οἵ δὴ 
οὐδαμὰ νυἱΐα ἀπά ὑπ οὔμοὺ νγὰϑ {π| 36 ἴο ὑῃς ἀδτηδβ οὗ 
Β6Ρ οὐα οουπΐυ. Νον ὑΠϊ]8 οὔπϑὺ οἷδνθ νευῪ σνε- 
Βοιθηῦν ἴο ἢδὺ ἀδιβοὶ, βαγίηρ 586 νγὰϑ ὑπ 6 τοῦθ οΥ 
ἀῃμαῦ θᾶγ 6 8η64 πυῦβεα Ποὺ, θυὺ τπ6 ουάπα γοϊηδη 
Ἰαϊα νἱοεμῦ μπᾶ 5 προ Ποὺ ἃπα Πα]εα ΠΟΙ ἄννᾶν ; ΠΟΥ 
νγεηῦ 586 ΔΙ τοροῖθ ον ἀπ ν Π] ηρ;, ἔον 5η6 ἐμαῦ Π8]6 α ΠΟΥ 
βαία : “Τα Δερὶ5- Βοαγοσ μαίῃ ογταἀδϊηθα ἴπ66 ἴο θὲ 
τηΐηθ. ΤΏρδη ᾿δαρὺ υτορα ἴῃ ἔδδι ἔγοτη ἔπε θεὰ οἵ 
Ποὺ ᾿γίπρ, δπα Ποὺ ἤϑαγῦ νγεπῦ ρἱ--ραῦ ; ἴῸΥ 586 παὰᾶ 
Βα ἃ ἄγϑδᾶτηῃ 8ἃ5 ἰδ γγεῦα ἃ νγακίπρ νἰβίοῃ. ΑἈπά οἰζηρ 
ἀονν 586 νγ88 Ἰοῃρ' 56 πὖ, ὑπ 6 ὄννο ψόουθ γεῦ ὈΘΌΓΘ 
ΠΟΥ νγνακίηρ εγεβ. Αἷὖ Ἰαϑῦ 5Π6 ταϊβϑεα ἤδὺ πηδί θη νοΐοα 
ἱπ δοσθηΐβ οἵ ὑδευστοῦ, βϑαγίπο: “ὙΥ Πο οἵ ἔπ Ῥϑορὶε οὗ 
Ηδάνεη αἰα 56 πα τὴς ἔοσξ ἢ βοὴ ρῃδηζομηβ ἃ5 [Π686 ἢ 

Π͵55 ἄσσαν, ἀσίδα τ᾽, ἄσσαδ᾽, ἀσιάδ᾽ 8 εἷο ΑὮΓ : τη85 εἶναι 
4 δειμαλέην : Τη88 8850 δὴ μάλ᾽ ἔπειτ᾽ παρθένον : ΤῊΒ85 8150 -ο5 
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ΤῊΝ ΒΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

ἰὰ ΡΎΝΙ ἡ Ἂ 7 “ 3 ΄ 
ποῖοί με στρωτῶν λεχέων ὕπερ ἐν θαλάμοισιν 

ἡδὺ μάλα κνώσσουσαν ἀνεπτοίησαν ὄνειροι, 
τίς δ᾽ ἣν ἡ ξείνη, τὴν εἴσιδον ὑπνώουσα; 
Ψ ᾽ν» Ω , , “ “ δι τι 
ὥς μ᾽ ἔλαβε κραδίην κείνης πόθος, ὥς με καὶ αὐτὴ 

ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σφετέρην ἴδε παῖδα. 
» ᾽ ᾽ }} Ἁ τ, 7 ἢ », ᾽ 

ἀλλά μοι εἰς ἀγαθὸν μάκαρες κρήνειαν ' ὄνειρον. 
ἃ » ἐς νὰν ὍΣ. , , ν ’ Ψ“ΡΦ 77 ὡς εἰποῦσ᾽ ἀνόρουσε, φίλας δ᾽ ἐπεδίζεθ᾽ ἑταίρας 

ἥλικας οἰέτεας θυμήρεας εὐπατερείας, 
“Ὁ ΦΑΊΑ, 7 ᾿ ᾽ Ὰ φ τῆσιν ἀεὶ συνάθυρεν, ὅτ᾽ ἐς χορὸν ἐντύνοιτο, 80 

ἢ ὅτε φαιδρύνοιτο 8 χρόα προχοῇσιν ἀναύρων, 
ἢ ὁπότ᾽ ἐκ λειμῶνος ἐὔΐὔπνοα λείρι᾽ ἀμέργοι. 
αἱ δέ οἱ αἶψα φάανθεν' ἔχον δ᾽ ἐν χερσὶν ἑκάστη 
᾽ ῇ , Ν ἃ “ μὴ ἀνθοδόκον τάλαρον" ποτὶ δὲ λειμῶνας ἔβαινον 
3 , “ » ἫΝ ς Ἀ 2 ᾿ ἀγχιάλους, ὅθι τ᾽ αἰὲν ὁμιλαδὸν ἠγερέθοντο 
τερπόμεναι ῥοδέῃ τε φυῇ καὶ κύματος ἠχῆ. 

᾽ Ἁ Ἁ ΄ , 7 ᾽ [ 

αὐτὴ δὲ χρύσεον τάλαρον φέρεν Ἐὐρώπεια, 
θηητόν, μέγα θαῦμα, μέγαν πόνον Ἡφαίστοιο, 
ἃ “ ᾽ ᾿ 

ὃν Λιβύῃ πόρε δῶρον, ὅτ᾽ ἐς λέχος ᾿Εννοσιγαίου 
“ ἃ 7 εἰ 

ἤϊεν" ἣ δὲ πόρεν περικαλλέϊ Τηλεφαάσσῃ, 40 
Ψ ς- Ψ " ΩΡ ᾽ ᾽ ͵, 
ἥτε οἱ αἵματος ἔσκεν' ἀνύμφῳ δ᾽ Ἐ)ὐρωπείῃ 

4 “ Ν ᾽ “ 

μήτηρ Τηλεφάασσα περικλυτὸν ὥπασε δῶρον. 
ἐν τῷ δαίδαλα πολλὰ τετεύχατο μαρμαίροντα. 

ἐν μὲν ἔην χρυσοῖο τετυγμένη ᾿ΙΪναχὶς Ἰώ, 
“ Ἁ 2 

εἰσέτι πόρτις ἐοῦσα, φυὴν δ᾽ οὐκ εἶχε γυναίην. 
᾽. Ν “ 

φοιταλέη δὲ πόδεσσιν ἐφ᾽ ἁλμυρὰ βαῖνε κέλευθα, 
7 δα, “ ΦΉΣ τἢ 7, - 

νηχομένῃ ἰκέλη: κυανῆ δ᾽ ἐτέτυκτο θάλασσα. ᾿ 
[οἷ }] κ΄ ΐ 

δοιοὶ δ᾽ ἕστασαν ὑψοῦ ἐπ᾽ ὀφρύος αἰγιαλοῖο 

1 κρήνειαν ὟὟΥ ΔΙΚΘΗ6]α : τη85 κρίνειαν 2. ἐντύνοιτο ΥΥ͂Ι] : 155 
τοντο, -αιντο, -αἰτὸ 5. γηβ85 8150 φαιδρύνοιντο 
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ΜΟΒΟΗΓΒ [Π, 252-48 

ΥγΒαΐῦ τυδαπῦ ὑπ 6 βίγσδηρσα ἀγθαγηβ ὑμπαὺ αἸα Δαν τὴς 
ἴῃ ὑπαῦ τηοϑὺ βυνεοῦ δα εν 1 δα ἀρορ ὑπὸ Ὀεα ἴῃ 
τὴν Πα θεῦ ἢ Απαᾶ ψῆο νγὰβ ἔΠ6 οὐδ άπ να 1 αἸα 
ὈΕΠοΙα ἴῃ ΤΥ δθερ᾽ Οὐ δον αἰα ἀαβῖγα ροββε88 τὴν 
Βεαγὺ ἴθγ Πδυ, ἃπα ἤονν οἴδαϊν {κουΐδε αἸα 5η6. ἴακε 
τὴη6 ἴο ΠΟΙ Δ.ἢ15 δηἃ ἸἰΟΟΪς ἸΡΟῚ Τὴ6 ἃ8 1 δα Ὀεδη ΠΟΥ 
ΟὨΠ]α 1 οηἱϊγ ρῥγᾶν πα ΒΙ 6556 6 τᾶν βεηᾶ ὑπ ἀγθδγη 
ὕατη οὖ τν6}].᾿ 

50. βρθακίηρ 5η6 ὉΡ δῃὰ βουρῃῦ Π6 οοτηρϑηΐοηβ 
ὑπαὶ σγεσα οἵ ᾿ξ ἀρ ψ ἢ ΠαΥ, θοσ ὑΠ6 βᾶτηθ γεδὺ 
δα οἵ Πὶρῇ ἄδρσταθα, {Π6 τηδί θη 58η6 ας! σῃϊεα ἴῃ 
Δ Πα νὰ ψοηῦ ἴο ρῥἷδὺ στ, θύμον ματα συγ τα 
ἀαποίπρ' αἴοοῦ οὐ ὑπ νγαβῃϊηρ οἵ ἃ Ὀγὶσηῦ ἔδὶν ον αἱ 
πα οαϊρουτγίηρδ οὗ ἔπΠ6 νναῦου- ὈγΟο ΚΒ, οὐ ὅΠ 6 ογορρίῃηρ' 
οἵ οἀοτοιβ ΠῚ γ-ἤοννεουβ ἴῃ τη 6 τηραᾶ. ΕὈγ ν ἢ νγευα 
ὑμπαν Ὀεΐουτε Ποὺ βρη, θουπα ἤοννεν-θαβκ οὺβ πὶ Παπᾶ 
ἴου η6 ἰοηρθποῦε τηθϑάονϑ, ὑμαγα ἴο [ογαραῦμευ ἃ5 
νγῶ8 ὑπεὶγ νοῦ ἃπΠ ἕαϊκα ἐπμπεὶγ ρ]θαθασγα ἢ {Πς6 
ΒΡ. σἵηρ᾽ ΤῸ565 8Π6 {πε βοιηα οὗ {ῃ6 ψᾶνα68. 

Νον Εατοραβ θαβκαὺ νγὰβ οἵ ρο]ᾶ, δῇ δαγηῖγαθ] 8 
ἐπίῃ", ἃ σγεαῦ τῆᾶγνο] δπα ἃ σγεδαὺ γγοῦκ οἵ Ηδρἢδθο- 
ἴα5, σἴνεη οὗ Πἴτη απἴο [ργὰ {πὸ ἄδν πε Ευ ἢ - ΘΠ Δ ΚΟΥ 
ἴοοῖκ Ποὺ ἴο ἢἰβ θεά, δπᾶ σίνεη οἵ [λῦγα ἀπο {116 ἔδὶν 
Ὀεδαυΐθουϑ ΘΙ Ρἤαβθα θϑοδαβα 586 ννὰ8 9Π6 οἵ ΠΕ Οὐ 
Ὀ]οοα ; μὰ 580 {πε νἱτρίη Εμπιγσορα οδμγηθ ἴο ροβϑ8β88 ὑΠ6 
τεπονπδα οἱ, θείη ΘΙ ρἤαθθα νὰ ΠΟΥ τηοῦθου. 

Απα ἴῃ {πὶ8 θαβϑδκεὲ σγεθ ψτουρηῦ τηδην 51 Πὶπρ' 
Ρίθοθϑ οἵ ουπηΐηρ οῦκ. ὙΤΠογείη ἢγδὺ νγὰβ ψτοιυρηῦ 

"ἐπα ἀδαρητου οἵ [πδοῆ5, ἴῃ ἐπ6 συΐδα οὗ ἃ μεϊίευ γεῦ, 
Ρϑϑϑίηρσ 6 ονεὺ ἴπ6 την γᾶν ὈΥ Ιᾶθοὺν οὗ Ποὺ 
ἔεεῦ πκὸ ὁπα βυντηΐηρ: δηα ὑΠ6 5868 νγὰβ του ρηΐ οὗ 
ὈΠ]ὰ6 Ιδοααθυ ; ἃπα ΒΡ ἀροπ πα οἰ γον βἴοοα ὕννο 

““ς ἀδαρη ον οὗ Τηϑοθτβ᾽" : 10. 
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αν 

ΤΗΕ ΒΌΘΟΟΙΠΟ ΡΟΕῚΤΒ 

φῶτες ἀολλήδην, θηεῦντο δὲ ποντοπόρον βοῦν. 
ἐν δ᾽ ἦν Ζεὺς Κρονίδης ἐπαφώμενος ἠρέμα χερσὶ δ0 

, » 7, ΠΕ Ως ΄ ΤΣ ας τῆς πόρτιος ᾿Ιναχίης, τὴν " δ᾽ ἑπταπόρῳ παρὰ Νείλῳ 
ἐκ βοὸς εὐκεράοιο πάλιν μετάμειβε γυναῖκα. 
᾽ χ, Ν " , ἘᾺ ς δ᾽ »᾿ ἐ ἀργύρεος μὲν ἔην Νείλου ῥόος, ἡ δ᾽ ἄρα πόρτις 
χαλκείη, χρυσοῦ δὲ τετυγμένος αὐτὸς ἔην Ζεύς. 
» ᾿Ν Χ 7 δι ἃ ΄ ΄ ἀμφὶ δὲ δινήεντος ὑπὸ στεφάνην ταλάροιο 

. Ψ » , Ὑ 85}9 ΄ Ἑρμείης ἤσκητο: πέλας δέ οἱ ἐκτετάνυστο 
Μ[ 3 ΄ Ὰ 2 “Ὁ 

Αργος ἀκοιμήτοισι κεκασμένος ὀφθαλμοῖσι. 
τοῖο δὲ φοινήεντος ἀφ᾽ αἵμωτος ἐξανέτελλεν 
ὄρνις ἀγαλλόμενος πτερύγων πολυανθέϊ χροιῇ, 
ταρσὸν ἀναπλώσας ὡσείτε τις ὠκύαλος νηῦς" 60 
χρυσείου ταλάροιο περίσκεπε χείλεα ταρσός.ὃ 
τοῖος ἔην τάλαρος περικαλλέος Εἰὐρωπείης. 

“ὉὍ δ᾽ 3 Ἀ 3 [οἷ 3 3 θ ῇ “ 4 

αἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν λειμῶνας ἐς ἀνθεμόεντας ἵκανον, 
ἐ ΣῪ . ’ ελφ Ἁ Μ ἄλλη ἐπ᾽ ἀλλοίοισι τότ᾽ ἄνθεσι θυμὸν ἔτερπον. 
τῶν ἣ μὲν νάρκισσον ἐὔπνοον, ἣ δ᾽ ὑάκινθον, 
ἣ δ᾽ ἴον, ἣ δ᾽ ἕρπυλλον ἀπαίνυτο' πολλὰ δ᾽ ἔραζε 
λειμώνων ἐαροτρεφέων θαλέθεσκε πέτηλα. 

«ὃ 3 ϑ' “ 7 ΄ “, Ἶ αἵ δ᾽ αὖτε ξανθοῖο κρόκου θυόεσσαν ἔθειραν ; 
δρέπτον ἐριδμαίνουσαι, ἀτὰρ μεσσίστη" ἄνασσα 
ἀγλαΐην πυρσοῖο ῥόδου χείρεσσι λέγουσα, 70 

΄, ᾽ 7 , ᾽ , Ἄ οἷά περ ἐν Χαρίτεσσι διέπρεπεν ᾿Αφρογένεια. 
3 Ἁ Ἁ " ἘΣ Ψ ῊΡ Ν ΕΝ. οὐ μὴν δηρὸν ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄνθεσι θυμὸν ἰαίνειν, 

οὐδ᾽ ἄρα παρθενίην μίτρην ἄχραντον ἔρυσθαι. 
ἢ γὰρ δὴ Κρονίδης ὥς μιν φράσαθ᾽, ὡς ἐόλητο 

1 γὴη85 8450 Ζ. ἐπ. ἦρ. χειρὶ θεείῃ 2. Ἰνναχίης: τὴν ῬΊΘΓΒΟΗ : 
55 εἰναλίης' τὴν ΟΥ εἶναι ληϊστὴν 8 χαρσὸς ΝΥΝῚ : τγη88 

-οἷς 4 γη55 δ58ο ἐσήλυθον ἀνθεμόεντας ὅ μεσσίστη Ἐ, 
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ΜΟΒΟΗΙΌΞΒ Π], 49-04 

ΘΠ ἰορεῦμεν ἂμ φναΐομεα π6 βεδ-ροὶπρ ΠΟΙ ου. 
ΤΠογοίη ἴον ἐῃδ βθοοῃα ρίθοθ νγὰβ ὅπ ὅοῃ οἵ ΟΥομιι8 
σαηνν ᾿οπο προ ἔπ6 βϑᾶῖὴθ Παιου οὗ [ἤδοῆπ5 Ὀεβϑίάς 
πΠ6 βενεη-ϑἰσεαιαδα Ν1]6, δηα 50 ὑτδηβῆρσασηρ ὑΠ6 
Βοϊηῃδα ογεαΐασα ἴο ἃ νγοιηδῃ ἀραίη ; ἃπα ὑπ ἤονίηρ' 
ΝΘ νγὰβ οἵ ϑΐνευ ψτουρηῦ, ἀπ ὑπ6 Ποίΐου οἵ Ὀγα85, 
ἃηα ἴπ6 ρσγοαῦ Ζειβ οὗ ροϊᾶ. Απᾶ βεπθαῖΐῃ δε 
τ οὗ {π6 τουπάθα μεαϑκεὺῦ 5 Ηδγτὴθθ ἰδϑῃϊοηθα, 
ἃ πα Ὀαβίαα ἢΐτη ἰὰν ουϊδίγτεϊομοα ὑμαῦ Αὐριβ νυ] ἢ 
ΒΌΤΡΑΒΒΘα 4}} οὔ ουβ ἴπ δνϑυ- να κίπρ ἜΥ6 5; πα ἔΌΤΩ 
ὑΠ6 Ῥαγρὶα Ὀϊοοά οὗ Πίτη οαγηθ ἃ Ὀἰγὰ Ὁργὶβίηρ' ἰη ἐπα 
Ρυάθ οἵ πε ἤονγευυ ἢπεθ οὗ ἢῖθ ρίυτμαδασεα, δπὰ 
πηΐο! απο Ηΐ5. [811 |κ6 ὑΠ 6 58115 οἵ ἃ βϑρεεάϊηρ' βῃϊρ {11} 
411 Πε6 1ρ οὗ π6 ροϊάθῃ θαβικεῦ νγὰβ οονεγεὰ ψτἢ 
ἴπ6 β8δτηθ. ϑὅυοῃ νψὰθ {πῃὶθ Ὀαβκοῦ οἵ {με ἔαϊν 
Ὀεδυΐθουβ Εὐυχορα᾽ 8. 

Νον ψῃθὰ ἔπαθε ἀδιη86]5 σε σοῦ ἴο ἐπε 
ὈΙΟΒΒΟΥΩΥ τηθϑάβ, ὑπαν νγαχθα ΤΩΘΙΤῪ ΟὯ6 ΟΥ̓́Θ {15 
ἤονγευ, δπούμου οὐοῦ ὑπαῖ. ΤΗηϊθ νου Πᾶν ἐπα 
οαογοι5 ἀφοα!}, ὑμαῦ ὑΠ6 ἤονοι-ἀ6- Ἰὰς ; ἤθΥΘ ᾿ἴνναβ 
ὑΠ6 νἱο]εὺ, ἔμθσα ὑπ6 ἔπ γτηθ : ἴον τσὴ τὴν γοσα ὑπ 6 
ἤονεγεῖβ οὔ πε Ἰ᾿υϑὺνγ βρυϊηρίηθα θυδαεα δαπηὰᾶ 
ὈΙοοιηθα ἀροῖ ὑμαῦ σγουπα. ΤΠ θη 411 ἐπε θᾶμα 61] 
8-ῬΙ ποκίηρ ὑΠ6 βρίου ὑγθββαβ οὗ Π6 γεῖϊονν βαῆγοι, ἴο 
566 ψγΠπ0 οου]Ἱα Ρ]υοῖς {π6 ταοϑὺ ; οὐἱν ὑμεῖς Παθ6ῃ ἴῃ 
ἴῃ τηϊάϑὲ οἵ ἔπει οὐ]]6α ὑπ οἹοῦν δπᾶ ἀεϊιρῃὶ οὗ 
1Π6 τεϑᾶ γεᾶ τοβθ, ἃἀπᾶ νγὰβ ρτδ- ετηϊπθηῦ διηοηρ ὑῃθ 
Ἔνθ η 88 ὑπα ΟΠΠα οὐ πὸ Εοδμ διηοηρ [6 ατδοαϑ. 

Ηονθεῖῦ ποὺ ἴοΥ Ἰοηρ νγὰβ 5116 ἴο ὕδικα Πδὺ ρ᾽ θαβιγδ 
ἢ {Π6 ἤοννευβ, ποὺ γοὺ ἴο Κααρ Βεὺ τηδίάδθῃ οἶγα]α 
ἁπαοθἤ]θα. ΕῸΣ, τηδΥκΚ γοῦ, ΠῸ ΒΟ0Οπο  αἸα ὑπ ὅοη οὗ 

οἵ. μέσατος, νέατοβ, τρίτατος : ὨΔ155 μέσσοισιν, μέσσῃσιν, μέση 
Μ ἔστη 
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ΤΗΝ ΒΌΟΟΠΙΟ ΡΟΕΤΘ 

θυμὸν ἀνωίστοισιν ὑποδμηθεὶς βελέεσσι 
Κύπριδος, ἣ μούνη δύναται καὶ Ζῆνα δαμάσσαι. 
δὴ γὰρ ἀλευόμενός τε χόλον ζηλήμονος “Ἡρης 

“ (ἘΣ 2 Ν Α ν [ 

παρθενικῆς τ᾽ ἐθέλων ἀταλὸν νόον ἐξαπατῆσαι 
“ Ἁ Ν ΄ ἃ , “αὶ κρύψε θεὸν καὶ τρέψε δέμας καὶ γείνετο ταῦρος, 

3 Ἕ: Θ ἴω 2 7 ὑδὲ Ν ἷ οὐχ οἷος σταθμοῖς ἐνιφέρβεται, οὐδὲ μὲν οἷος 
ὧλκα διατμήγει σύρων εὐκαμπὲς ἄροτρον, 

50» ᾶΦ 7 Ψ » Ν 

οὐδ᾽ οἷος ποίμνης ἐπιβόσκεται, οὐδὲ μὲν οἷος 
Ψ ς ἃ 3.2 Ἃ ,ὔ 3 7 ὅστις ὑποδμηθεὶς ἐρύει πολύφορτον ἀπήνην. 

““ 7 Ν Ν Υ , Ψ' » τοῦ δή τοι τὸ μὲν ἄλλο δέμας ξανθόχροον ἔσκε, 
κύκλος δ᾽ ἀργύφεος μέσσῳ μάρμαιρε μετώπῳ, 
ὄσσε δ᾽ ὑπογλαύσσεσκε καὶ ἵμερον ἀστράπτεσκεν. 
ἶσά τ᾽ ἐπ᾿ ἀλλήλοισι κέρα ἀνέτελλε καρήνου 
ἄντυγος ἡμιτόμου κεραῆς ' ἅτε κύκλα σελήνης. 

ἤλυθε δ᾽ ἐς λειμῶνα καὶ οὐκ ἐφόβησε φαανθεὶς 
παρθενικάς, πάσῃσι δ᾽ ἔρως γένετ᾽ ἐγγὺς ἱκέσθαι 

»“ ἰ ὅχᾳ.: “Ὁ ΄ “ 3. 2 Ἁ 

ψαῦσαι θ᾽ ἱμερτοῖο βοός, τοῦ δ᾽ ἄμβροτος ὀδμὴ 
, δ [φ Ε , Χ 5. ͵7 

τηλόθι καὶ λειμῶνος ἐκαίνυτο λαρὸν ἀὑὐτμὴν. 

στῆ δὲ ποδῶν προπάροιθεν ἀμύμονος Ἐὐρωπείης, 
7ὔ ε ,ὔ , , Ν ΄’ 

καί οἱ λιχμάζξεσκε δέρην, κατέθελγε δὲ κούρην. 
ἣ δέ μιν ἀμφαφάασκε καὶ ἠρέμα χείρεσιν ἀφρὸν 
πολλὸν ἀπὸ στομάτων ἀπομόργνυτο, καὶ κύσε 

ταῦρον. 
3 ΟΥ̓ ὰ 7] 7 »"»͵ ᾽ ἴω 

αὐτὰρ ὃ μειλίχιον μυκήσατο" φαῖο κεν αὐλοῦ 
Μυγδονίου γλυκὺν ἦχον ἀνηπύοντος ἀκούειν. 
ὥκλασε δὲ πρὸ ποδοῖιν, ἐδέρκετο δ᾽ Εὐρώπειαν 
αὐχέν ἐπιστρέψας καί οἱ πλατὺ δείκνυε νῶτον. 
ἣ δὲ βαθυπλοκάμοισι μετέννεπε παρθενικῇσι" 

1 χῃη55 8150 ἄντα: κεραίην ἡμιτόμου 
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ΜΟΒΟΗΌΞΒ 1], γ5τ-το 

ΟΥοητ5. ἜΘΡΥῪ Ποὺ, ὑπδὴ [εἶἰ8 Πδαγὲ νγὰϑ ὑπο] 6 α δηά 
Ὀτουρπῦ ον οἵ ἃ βϑυδάδῃη βῃδαΐ οἵ {Π6 Ογὐρτίδῃ, ὑπμαῦ 15 
ὑπ ΟἿΪΥ νὰπαυίβμεν οἵ Ζευβ8. ὙΠηρ αὖ οπος ἴο 
Ἔϑοᾶρα ὑπε 1εάίουβ Ηδτὰβ ννταΐῃ ἃπα Ῥαρι]α {πΠ6 
μηδ 6 5 σοηΐὶς Ππεαγΐ, 6 ρυὺ οὔ᾽ {πε σοα ἃπα ρμαΐ 
οη ὅδε Ρὰ}}, ποῦ 5 ἢ 85 ἔβεάδθίῃ ἴῃ ὑπ6 5[8}}, ποὺ γεὺ 
50) ἃ5. οἰδανείῃ η6 ἔσσσονν ἢ 5. ἐγαΐῃ οὔ {πε 
θεπαςα ῥοῦν, ποῖ ΠΟΥ οπα ὑπαῦ συαζθίῃ αὖ ὑπΠ6 μεδὰ 
οὗ ῃς6 Ππεγά, ποὺ ἀραῖῃ ὑπαῦ αἀγανγεῖῃ ἴῃ ἤᾶυπ 655 ὑΠ6 
λάθῃ ψαροηῆ. Νγν, θαΐὺ 411] Πἰβ θοᾶάγ ννὰβ οἵ ἃ γεῖϊον 
ἢσ6, 5ᾶνε ἐμαῦ ἃ χἱπρ' οἵ οἹεδαηγησ ψϊ6 5] η64 ἴῃ 
πε τϊαϑὲ οἵ μϊβ ἔουβῃθδά δπαὰ ὅῃθ εγεβ Ὀεπϑδίῃ τὖ 
γγΕΙῈ ΟὙΕΥ 8πα τηδάς Ἰρηϊηϊησβ οὗ ἀθϑῖτε ; ἀπα 6 
ΒοΥπ5 οἵ 5. Πδδα το886. δαιδὶ οὔδ ραίηβδὺ Πα οὔποὺ 
δν ἢ ἃ8 1 πα 5Βου]α οἶδανα ἰπ ὕνγο γου Πα 66 οδη 168 
{ΠῸ τίη οἵ ὑη6 ποιῃδα Μοοη. 

ΘῸ οδῖὴθ ες ἰηἴο ἐπαὺῦ τηθαάουν νυ ἱπουὺ αϑγαγίηρ 
ὑποβα μιδίθῃ5 ; ἃπα ὕΠ6Ὺ ψοῦα βἰγαϊρῦνναν ἴαῖκθη 
ἢ ἃ ἀεδῖγα ἴο οοτὴβ πθδν δηά ἴοιοῇ {Πς6 Ἰονεὶγν ΟΧ, 
γνΠο56 ἀἰϊνίης ἔγαουϑηο 8 οϑιὴθ 50 ἴδ ἃηα ουϊα!α ἐνεῃ 
6 ἀε!ρ ὔβϑοτηθ οἄουν οὗἨ ὑπαὺ Ὀγθαϊῃΐηρ' τηθδάονν. 
ΤΠοτα νεπὺ 6 ὕΠδη δηα βἰοοα δἴογε {Π6 βροῦ δβ85 τηᾶν 
Ευτορα, ἃπμα ἴον ἴο οαϑδὺ Πῖ5. 5061} προ Ποὺ θερσδῃ ἴο 
Ποῖ ΠῸῚ ῥγεϊυ πεοῖκ. Ὁ μεγθαῦ 586 611] ἴο τουοῃΐηρ' 
ἃ τογίπρ,, ἀηα ἀ1Ἰἃ ψῖρα σϑηῦ ἀνὰ Π6 ἔθατη ὑπὰΐ 
νγὰ8 ὑμῖοῖς ἀΡΟΩ 5 τηουΐῃ, 61}] αὖ Ἰαϑὺ ὕποσγε ννεηΐ ἃ 
55 τόσα ἃ τηδί ἃ πηΐο ἃ Ρὰ}}]. ΤΉθη Πα Ἰον θά, δπᾶ 850 
τον ηρ-5 0] γοὰ νου ἄθθμ [Ὁ νγὰβ ὅπ βυνεαῦ ΟὟ 
οὗ πε ἤπῖε οἱ Μγυράοηγ, ἅἀπα Κηθοπρ αὖ Ἐμλιγορδ᾿ 5 
ἔβϑῦ, ἔυσπεα ἀρουῦῦ ἷ5 μεδα δηα θβοκοηθα ποὺ ἢ ἃ 
Ἰοοκ ἴο Πὶ5 στεαὺ νἱάς Ὀδοκ. 

Αὐ ὑμαῦ 586 ὰἃρ μπᾶ βρϑκα διποὴρ ὑῃοβε ρῥγεϊίγ 

““Μυράοην "ἢ: Ῥῃγυρία,  μθποθ ὑμ6 ἤπῦθ γγῶβ βῃρροβϑᾶ ἴο 
Ὦδνγα οοτὴθ νι ὑμ6 ψουβῃΐρ οὗ Το βι8. 
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ΤΗΕ ΒΌΟΘΟΙΙΟ ῬΡΟΕῚΒ 

“δεῦθ᾽ ἑτάραι φίλιαι καὶ ὁμήλικες, ὄφρ᾽ ἐπὶ τῷδε 
ἑξόμεναι ταύρῳ τερπώμεθα: δὴ γὰρ ἁ ἁπάσας 
νῶτον ὑποστορέσας ἀναδέξεται, οἷά τ᾽ ἐνηὴς 
πρηῦς τ᾽ εἰσιδέειν καὶ “μείλιχος, οὐδέ τί ταύροις 
ἄλλοισι προσέοικε' νόος δέ οἱ ἠὕτε φωτὸς 
αἴσιμος ἀμφιθέει, μούνης δ᾽ ἐπιδεύεται αὐδῆς.᾽ 

ὡς φαμένη νώτοισιν ἐφίξανε μειδιόωσα, 
αἱ δ᾽ ἄλλαι μέλλεσκον. ἄφαρ δ᾽ ἀνεπήλατο 

ταῦρος, 
ἣν θέλεν ἁρπάξας" ὠκὺς δ᾽ ἐπὶ πόντον ἵκανεν. 
ἣ δὲ μεταστρεφθεῖσα φίλας καλέεσκεν ἑταίρας 
χεῖρας ὀρεγνυμένη, ταὶ δ᾽ οὐκ ἐδύναντο κιχάνειν. 
ἀκτάων δ᾽ ἐπιβὰς πρόσσω θέεν ἠὔῦὔτε δελφὶς 
χηλαῖς ἀβρεκτοῖσιν ἐπ᾽ εὐρέα κύματα βαίνων. 
ἣ δὲ τότ᾽ ἐρχομένοιο γαληνιάασκε θάλασσα, 

κήτεα δ᾽ ἀμφὶς ἄταλλε Διὸς προπάροιθε ποδοῖιν, 
γηθόσυνος δ᾽ ὑπὲρ οἶδμα κυβίστεε βυσσόθε 

δελφίς" 
Νηρεΐδες δ᾽ ἀνέδυσαν ὑπὲξ ὧλός, αἱ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 
κητείοις νώτοισιν ἐφήμεναι ἐστιχόωντο. 
καὶ δ᾽ αὐτὸς βαρύδουπος ὑπείραλος 1 Ἐννοσίγαιος 190. 
κῦμα κατιθύνων ἁλίης ἡγεῖτο κελεύθου 
αὐτοκασιγνήτῳ" τοὶ δ᾽ ἀμφί μιν ἠγερέθοντο 
Τρίτωνες, πόντοιο βαρύθροοι ᾿ αὐχητῆρες, 
κόχλοισιν ταναοῖς γάμιον μέλος ἠπύοντες. 
ἣ ὃ ἄρ᾽ ἐφεζομένη Ζηνὸς βοέοις ἐ ἐπὶ νώτοις 
τῇ μὲν ἔχεν ταύρου δολυχὸν κέρας, ἐν χερὶ δ᾽ ,“ἄχλῃ 
εἴρυε πορφυρέην κολπτοῦ πτύχα, 8 ὄφρά κε μή μιν 
δεύοι ἐφελκόμενον πολιῆς ἁλὸς ἄσπετον ὕδωρ. 

1 ὑπείραλος Ἐὶ, οἵ, ὑπείροχος δα 11. 28, 227 ὑπεὶρ ἅλα : τὴ88 
ὑπεὶρ ἁλὸς ΟΥ̓ δηεὶβ ἅλ᾽ 2. 185 8150 βαθύθροοι αὐλ: 55 
8180 ἐνναετῆρες ὃ χῃβϑ 8180 πορφυρέας δηὰ πτύχας 
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ΜΟΒΟΗΠΠ ἢ], τος-τ28ὃ 

ΘΌΥΪΥ -αΐα5 βαυῖηρ “ ΟΟΠ16 ἀυνᾶν, ἀθΘδΥ ΤΥ ἔθ] ]οὺν5 δα 
ΤΥ ἔεγεβ ; [οὺβ γἱᾶθ [ὋΣ ἃ ΤΩΘΥΥΎῪ ϑροῦῦ ὌΡΟΠ {15 
θᾺΠ. ΕῸΥ βυγα Πα Ψ1Π] ἴακα ὰ5 4}1 ἀροπ 5 θονεᾶ 
δος, 50 τηθϑὶς Π6 Ἰοοκβ δπᾶ τ]ὰ, 80 Κἰπᾶ δηᾶ 50 
σϑηΐ!θ, ποϊῃϊησ τ ϑθι ] ηρ οὐ υ Ὀ1]15 ; ΤΟ ΘΟ ΟῚ 8 
απαουβίδηαϊηρ τηονϑῖῃ οΥ̓ΘΥ Πΐπη τηθοὺ ἃ5 ἃ τηδη᾽ 8, 
δα 41} Πα 160 Κ8 15 ΒρΡ6θοἢ. 50 βαγίηρ, 5Π6 ϑαῦ Π6Υ 
ἄοννηι 5υη }}ησ ἼΡΟῸΠ Πΐθ ὈΔΟΚ; δῃᾶ ἴῃς γοϑὺ ψουἹᾶ 
ἢᾶγα βαΐθ ἔπει Πκουῖθα, θυῦ βυδάσηϊν π6 Ὀ]], 
Ῥοββθϑβεᾶ οἵ ἢὶβ ἀδϑίσα, Ἰθδαρῦ ἊΡ δπα τηδᾶς ποὺ-οοῦ 
ἴον πε 5εὰ. Τπαη 414 ἐπ6 τὰρὺ Επασορα ἔπγη ΠΟΥ ἀροὺΐ 
Δηα 5βίγοίοῃ ἔουτἢ - ον πὰ Π45 δηα 6811] ΡΟΝ ΠΟΙ ἄθδν 
σοΙηρΡδπΐο8 ; Ραΐ ΠᾶΥ, ὕΠ6Υ τηϊρηῦ ποὺ οοπηα ἂὖ ΠΟΥ, 
δα ἴῃ 56 8-5ῆἨὨ ΓῈ τεας θα, ᾿ὄὕννδβ 5011] ἔουυναγα, ἔογυγασα 
1 ἢ νγὰβ ἔαυϊηρ ὀνοὺ ὅΠθ6 ψἱᾶθ νγᾶνεϑ νυ Ποονο5 
85. ὉΠΠδηθα οἵ πθ ναῖε 85 πε ἢἤπβ οὗ δὴν 
ἀοΙρΡΠΐπ.. 

Απαᾶ Ιο! πε 8εὲᾶα ψαχϑα οδίτση, ἴῃ 6 568-θδϑίβ 
ἐγ ο αὶ αἴουτα στοδὺ Ζεαβ, ὑπὸ ἀοΙρ ΐη5 της Ἰουα] 
ἊΡ5 ἃπα ὑστηὈ] ποθ. ον ΟΣ ὑΠ6 συγρα, δῃα ὕπΠ6 Νογεὶαβ 
0586 ἴτοιη 6 Ὀγΐπα δηα τηουηίίηνσ ἴΠηες β5θα-θαβὺβ 
τοῦθ 4}} δῖον. Απα ὈῬδϑΐογτε ὑπο 411] ὑπαῦ στγεαὺ 
τ] τ ρ’ 568-Ἰοτα ὑπ Ἐν ἢ - ΘΠ Δ ΚΟΥ Ρ]αγεα ρῥΠ]Ποὺ οἵ 
ἴπ6 Ὀυΐην ρῥαΐῆνναυ ἴο ὑπαῦ ἢἷἰ5 Ὀγοῦμου, δπᾶ {πὰ 
Τυϊϊοηβ σαιῃουῖηρ ἀθουῦῦ Πίστη ἕοοῖς ἐμαὶ Ἰοπρ ἵὰρΡεΥ 
5861}15. δηα βουπαδα {Π6 τηδυυϊασο-ταυδὶς πὸ ΒΌΤΩ 6 
ΟἸδυ ΟΠ 5. οὗ ἔπε τη. Μδδην 6 Εμπιτορα, βεαϊθα 
οἢ πα ὈδΔοΚ οἵ Ζειβ πε Β.1], μ614 ψ ἢ οπα παπᾶ ἴο 
ἢΐ5 σγϑαῦ Πούπ 8πα οδυρηῦ ἃ ψ Ὁ} ἐΠ6 οὔπον ἐμ Ἰοπρ 
ΡΌΓΡΙΘ [0] οὗ παι τόθ, 1ϑϑὺ ὑγαι πο 1 μου] θ6 νοῦ 
ἴῃ ἐμ απτο!α νγαΐϑυβ οἵ π6 ΠΟδΥ ὈΥΐπθ ; δηαᾶ ὕπ6 τοῦς 

“πηΒαττιθᾶ οὗ ὑῃ6 τγαῦου "Ὁ : ὑμ6 5610 τγῦθυ ὑγᾶὰβ ΒΌΡΡοβϑα 
ὕο τοῦ ὑμ6 ποοῖβ οὗ ὁσϑῃ 
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ΤῊΗΕ ΒΌΌΘΟΙΙΟ ΡΟΚΤΒ 

κολπτώθη δ᾽ ὦμοισι πέπλος βαθὺς Εὐρωπείης, 
ἱστίον οἷά τε νηός, ἐλαφρίξεσκε δὲ κούρην. 
ἣ δ᾽ ὅτε δὴ γαίης ἀπὸ πατρίδος ἢ ἦεν ἄνευθεν, 

φαίνετο δ᾽ οὔτ᾽ ἀκτή τις ἁλίρ οθος οὔτ᾽ ὄρος αἰπύ, 
ἀλλ᾽ ἀὴρ μὲν ἄνωθεν, ἔνερθε ἢ πόντος ἀπείρων, 
ἀμφί ἑ παπτήνασα τόσην ἀνενείκατο φωνήν' 

πῇ με φέρεις θεόταυρε; τίς ἔπλεο; πῶς δὲ κέ- 
λευθα 

ἀργαλξ εἰλεπόδεσσι' διέρχεαι, οὐδὲ θάλασσαν 
δειμαίνεις; νηυσὶν γὰρ ἐπίδρομός ἐ ἐστι θάλασσα 
ὠκυάλοις, ταῦροι δ᾽ ἁλίην τρομέουσιν ἀ ἀταρπόν. 
ποῖόν τοι ποτὸν ἡδύ; τίς ἐξ ἁλὸς ἔ ἔσσετ᾽ ἐδωδή; 
ἢ ἄρα τις θεός ἐσσι" θεοῖς γ᾽ " ἐπεοικότα ῥέξεις. 
οὔθ᾽ ἅλιοι δελφῖνες ἐπὶ χθονὸς οὔτε τι ταῦροι 
ἐν πόντῳ στιχόωσι, σὺ ) δὲ χθόνα καὶ κατὰ πόντον 
ἄτρομος ὃ ἀΐσσεις, χηλαὶ δὲ τοί εἰσιν ἐρετμά. 
ἣ τάχα καὶ γλαυκῆς ὑπὲρ ἠέρος ὑψόσ᾽ ἀερθεὶς 
εἴκελος αἰψηροῖσι πετήσεαι οἰωνοῖσιν. 
ὦμοι ἐγὼ μέγα δή τι δυσάμμορος, ἥ ἥ ῥά τε δῶμα 
πατρὸς ἀποπρολιποῦσα καὶ ἑσπομένη βοὶ τῷδε 
ξείνην ναυτιλίην ἐφέπω καὶ πλάξομαι οἴη. 
ἀλλὰ σύ μοι μεδέων πολιῆς ἁλὸς ᾿Εννοσίγαιε 
ἵλαος ἀντιάσειας, ὃν ἔλπομαι εἰσοράασθαι 
τόνδε κατιθύνοντα πόρον προκέλευθον ἐμεῖο. 
οὐκ ἀθεεὶ γὰρ ταῦτα ἐιάρχομαι ὁ ὑγρὰ κέλευθα. 

ὡς φάτο' τὴν δ᾽ ὧδε προσεφώνεεν ἠὔκερως" βοῦς" 
{ θάρσει παρθενική, μὴ δείδιθι πόντιον οἶδμα. 
αὐτός τοι Ζεύς εἰμι, κεὶ ὅ ἐγγύθεν εἴδομαι εἶναι 
ταῦρος: ἐπεὶ δύναμαί γε φανήμεναι ὅττι θέλοιμι. 

1 005 ΑὮΓ: π|85 κέλευθον ἀργαλέην (ΟΥ -λέοισι) πόδεσσι 
2 γ᾽ ἘΠ: τὴὯὝδϑ δ᾽ 8.155 8͵80 ἄβροχος, οἷ. 114 4 γηβ5 8150 
εὐρύκερως ὅδ κεὶ Μϑίῃθθ : 1η585 καὶ 
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ΜΟΒΟΗΠ ἢ], 129-156 

νη Ὀοβοχαΐηρ ἄδερ αὖ ἔπθ 5ῃου ον {πὸ ἐπα 581} οὗ 
ἃ 5Βῃ1ρ, πᾶ τηδᾶάδ ὑπαὺ αν θυτάξῃ ᾿ρῃὺ ἱπα θεά. 
θη 5Π6 νγἃβ Ποὺ ἔδι' οοηθ ΠΌτ ὑΠ6 Ἰδπα οὗ Ποὺ 

[αἴθ 5, ἀηα σου] 566 ποῖῦποῦ νγανα- θοῦ ΒΠΟΥΘ ΠΟΥ 
πὴοιπἰαϊη-ἴορ, θα ΟἾΪΥ ΒΥ ἄθονα δῃᾶ 868 ψιηουΐ 
δπᾶ Ρεΐονν, 516 ραζϑᾶ δρουΐ δὲν ἀπᾶ 1 ἂρ Πεὺ νοΐοε 
βαυίηρ: “ΒΟΥ ἀνὰν τ τηθ, ἔποι ροα- Κα 
Ῥὰ}} ἢ Απᾶ ψΠο δὐῦ ἔποι, δπα πον οοτὰς υπαϑαηϊΐρα 
ΠΕΥΘ ἰ5. 50 1}] σοίηρ οὐ Βῃδι]ησ οχοη ἢ Ττοίῃ, 
᾿Ὁϊ5. [Ὁ ἴῃ βρεβαϊηρ 5Βῃ10 ἴο οουτβα οὐ {Π6 868, ἃπά 
Ὀ8}15 ἄο βῃῆππη μα ραΐῃ5 οἵ πε ὑυγῖπθ. ὙΥμαῖ νναῖεν 
ἰ5. Βεσα ὅπου οαηβὲ ἀσκὶ ὙΥ̓ αὺ [οοα 5}α}Ὁ ποι σοὺ 
μεθ οἵ π6ὸ βεαὺ Νδγυ, 8 ρ]αίῃ ποι αὐ ἃ αοά; 
ΟὨΪγ ἃ (οα ψου]ὰ ἀο 85 ποι ἀοεθβί. ΕῸΓ »Ὰ}}5 σῸ πὸ 
ΤηΟΥ6 Οἢ ἴπ6 5εὰ ἔπδη πε ἀο]ρῃϊη5 οἵ Π6 ψᾶνε οῃ ἐπε 
Ἰαπα ; Βαϊ 85 ἔθου γου, ἰαπα δια 568 15 811 μα [Ὁ γοῦ 
ἔγαν  ]]} 1 ρ, γΟΙ ΠΟΟΥ 65 ἃ΄Γ6 ΟΥΒ ἴο γοὰ. [Ὁ γηδὺ ψ6]] 
6 γοιῦ νν1}} 5οδν ἀρονε πὸ ὑΠ6 συν υγϊϑῦβ δπα ἢν 6 
ἃ Ὀϊτα οα ἴπ6 ψίησ. ΑΪαβ δηᾶ νν6}1-ἃ-ἀὰγ ὑπαῦ 1 Ἰοῦς 
ΤΩΥ Ποιηδ πα [Ὁ]]οννεα [Π15 οχ ἴο φῸ 50 βίσδηρα ἃ 56ἃ- 
ατίηρ δα 50 Ἰοπεβοια ' Ὁ θὲ Κἰπᾶ σοοᾶ [Ι,ογὰ οὗ 
ὑῃ86 ΠΟΔΙ 568ἃ-- -Ὃ τηθὺῃίηκβ 1 566 ὕπεθ γοόπάου 
ΡΙ]οὔηρ τη6 οἡ ὑΠ15 ννἂγ.---, στθδαῦ Εδυῦῃ- ΘΠ Κον, θ6 
ΚΙπᾶ δηα οοιηθ ΕΙΠΕ ἴο Π6]Ρ τὴ6 ; ἴῸΥ βδγα ὑμουε δ᾽ 
ἃ αἰνίπὶῦν ἴῃ {15 ΤΥ ἸΟΌΓΠΘΥ ΡΟ ἐπ6 νγὰγϑ οὗ ἐπε 
γγαῦθυβ. 

50 ἔλγ ὑΠε6 τηδὶα, θη ὑπὸ Ποιῃδα ΟΧ ΠΡΒΡΑΚΟ πᾶ 
5816 : ““Β6 οὗ σοοά οἴ δου, βυνεεῦ νἱγσίη, πα πανοὺ ὕποι 
ἔδαν {Π6 ὈΠΠΊοΟνν5. ὙΤῚ5 Ζεῦ Ὠἰπηβ6} ὑπαὶ βρεακοίῃ, 
ὑμπουρἢ ἴο {πππ ϑἱσῃμξ Πα βεϑῖῃ ἃ Ὀ0]} ; ἴῸγ 1 οδη Ραΐ οὐ 
ὙγΠδὺ ΒΘΙΩΌΙΆΟΘ. ΒΟΘΥΟΓ 1 νν}}}. Απα ᾿ἐ8 ἰονε οὗ 
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ΤΗΝ ΒύσΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

Χ Ν ΄ 9. τ , “ 7 
σὸς δὲ πόθος μ᾽ ἀνέηκε τόσην ἅλα μετρήσασθαι 

ταύρῳ ἐειδόμενον: ἹΚρήτη δέ σε δέξεται ἤδη, 
« 3. Κν Ν ᾽ ΄ ω 7- -“ ἥ μ᾽ ἔθρεψε καὶ αὐτόν, ὅπῃ νυμφήϊα σεῖο 
" 6 τ Ἢ Ν Χ ΄ ϊ 
ἔσσεται" ἐξ ἐμέθεν δὲ κλυτοὺς φιτύσεαι υἷας, 160 

οἱ σκηπτοῦχοι ἄνακτες ἐπὶ χθονίοισιν ἔσονται. 
ὡς φάτο" καὶ τετέλεστο τά περ φάτο. φαίνετο 

μὲν δὴ 
Κρήτη, Ζεὺς δὲ πάλιν σφετέρην ἀνελάξετο μορφήν, 
λῦσε δέ οἱ μίτρην, καί οἱ λέχος ἔντυον Ὧραι. 
ς Ν » ΄ Ν , :] δι ΄ ᾿ ἡ δὲ πάρος κούρη Ζηνὸς γένετ᾽ αὐτίκα νύμφη, 

,ὔ 

καὶ ἹΚρονίδῃ τέκνα τίκτε καὶ αὐτίκα γίνετο μήτηρ. 
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ΜΟΒΟΗΙ 11, 15ηγ-τόό 

{π66 παῖ Ὀγουρηῦ πὴ ἴο πα ΚΘ 50 8. ἃ βθδ- Ου 868 
ἴῃ ἃ Ὀ0]1}᾽5 ΠΚΘΠ 655; 8πηα οὐ ᾿ὑϊ8 ΙἸοῃρσ ὑποὺ βῃδ! ὃ 6 
ἰπ Οτεῖθ, ὑπαῦ νγὰβ Τὴ π586 ΘΗ 1 νγὰβ ψ ἢ ΠΟΥ; 
δ ηα ἔπεα 58.4}} ἔῃγ νψεαάϊηρ θ6, ν ῃεγθοῖ 588}} βρυΐηρ 
[αϊηοιβ Ομ] ἄγοι γΠ0 5}8}} 4}} θ6 Κίπρβ διποὴρ ὕμθιη 
ὑπαῦ ἀγα ἴῃ ὑπ δαγθῃ.᾿ 

50. 5Ρ4Κα πο, ἂπᾶ ἰο! ψνβαῦ 6 βραϊζα γγὰβ 49π6:; 
ἴο᾽ ἀρρϑὰῦγ ἰδ ἀϊά, ὑπε τοῖα οουηΐγυ, πα Ζειβ 
ἴοοῖς ο ὁποθ τηοῦ6 Πΐἰθ ΟὟ ΡΙΌΡΘΥΙ 5Π8 06, 8πΠ4 ΡΟῊ ἢ 
α θεά τδᾶάθ πίη οὗ ὑπθὸ ϑ'δβαβοῃβ υπ]οοβθα ΠΟΥ 
τηδίἄδη σἰγάϊθ. Απᾶ 80 1Ὁ ννὰβ ὑμῃαῦ 58η6 ὑπαὺῦ Ὀεΐουε 
γγὰ8 ἃ νἱγρῖπ Ὀδοϑῖηα βυγαϊρ ηὔνναν ὕΠ6 Ὀγάς οἵ Ζευβ,. 
πα ὑπουθα ον οὑγαϊ σῦνγαυ ἴοο ἃ τηοῦμον οὗ σα  γ δὴ 
αηΐο {πε ὅοη οὗ Οὐ ηιι8. 
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ΠΙ.--ΤΗ ΓΑΜΈΝΤ ΕΟᾺ 'ΞΒΙΟΝ 

ΤῊΙΒ ροόηὶ δθθηιδ ἰο ἤαυες δδεη διισσεδίο ὧψ Βίοπ᾽ 5 ονη 

Τιαιιθηΐ ἴον Αἀοηίΐβ; ἦηι ἤογηι τέ οἰοδοίψ γοδοηιδίος ἐδὸ 

Θοηρ οἵ ΤΗγτϑθ. 7116 τυγίον τας α μερὶ 96 Βίοπ, απά 

λαϊίοα ὕγοηι ϑομίμοτη Παΐψ, διέ ἐς οἰ ογτυῖδο εριἰη ΟΊ Ή. 
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Π1.--ἘΠΙΤΑΦΙΟΣ ΒΙΏΝΟΣ 

Αἴλινά μοι στοναχεῖτε νάπαι καὶ Δώριον ὕδωρ, 
καὶ ποταμοὶ κλαίοιτε τὸν ἱμερόεντα Βίωνα. 
νῦν φυτά μοι μύρεσθε, καὶ ἄλσεα νῦν γοάοισθε, 
ἄνθεα νῦν στυμνοῖσιν ῖ ἀποπνείοιτε κορύμβοις, 
νῦν ῥόδᾳ φοινίσσεσθε τὰ πένθιμα, νῦν ἀνεμῶναν, 

“ ἐν Ά 7, Ν Ν ΄ ᾿ ΄ ψΕ ὃς 

νῦν ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα καὶ πλέον αἰαῖ 
7 9 - } Ἄ λὸ 40 ΄ 

βάμβανςεΞ τοῖς πετάλοισι" καλὸς τέθνακε μελικτάς. 
ΕΣ Ν “ 7 θ » “ 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
ἀδόνες αἱ πυκινοῖσιν ὀδυρόμεναι ποτὶ φύλλοις, 

7ὔ ᾿ - ; -»" 3 , ὅν... ὧν ᾽ὔ 

νάμασι τοῖς Σικελοῖς ἀγγείλατε τᾶς ᾿Αρεθοίσας, 
“ Ψ 7 ς ῇ Ψ Ἁ ΜΝ, 

ὅττι Βίων τέθνακεν ὁ βουκόλος, ὅττι σὺν αὐτῷ 
εἶ Χ ΄ ᾿ , ΔΨ ὶ 2 ὃ ́ καὶ τὸ μέλος τέθνακε καὶ ὥλετο Δωρὶς ἀοιδά. 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

Στρυμόνιοι μύρεσθε παρ᾽ ὕδασιν αἴλινα κύκνοι, 
καὶ γοεροῖς στομάτεσσι μελίσδετε πένθιμον ὠδάν, 
οἵαν ὑμετέροις ποτὶ χείλεσι γῆρας ἀείδει, 
εἴπατε δ᾽ αὖ κούραις Οἰαγρίσιν, εἴπατε πάσαις 
Βιστονίαις Νύμφαισιν “ἀπώλετο Δώριος ᾿Ορφεύς. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

1 στυμνοῖσιν Ἐὶ, οἵ. Βίοῃ 1. 74 : τη88 στυγν. 2 βάμβανε, οἵ, 
Βίοῃ 6. 9: τ|855 λάμβανε 3 γῆρας ἀείδει ὙΥ1] : τηθη γῆρυς 
ἄειδε ᾿ 
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ΠΠ.--ΤῊΝ ΤΑΜΈΝΤ' ΕῸΒ ΒΙΟΝ 

κυ τὴϑ νγαϊν ὕροι Πΐη), γοὰ οἷαᾶθβ οἵ ἔῃ6 ννοοάϑ, 
ἈΠΑ νγαϊγ, ϑυγεοῦ ουΐδη τναΐου ; γοὰ γἵνειβ, ΨεῈΡ 1 
ΡΓΔΥ γοῖι ον ὑπ ον εὶγ ἀπά ἀ 6] Πρ! α] Βίοπ. Τδιηθηὶ 
γοι ΠΟΥ͂, σοοα ΟΥ̓ΟΠαγ5 ; σεηῦθ σγτόνθβ, τα κα γοὰ 
γΟῸΣ τηοδῃ ; Ὀ6 γουῦ Ὀγθαϊῃίηρ' οἰ δΐδυβ, γ8 ἤόννεῖβ, 
αἰβμανο δα ἴον συιθῖ. Ρυδὺ τΌ565, ΠΟ θῈ γοῦν γεά- 
Π655 ΒΟΙΤΟΥ, ἃ Πα γὙΟΙΙΒ ΒΟΙΤΌΟΥ,, νἀ ἤονγοῦθ; ΒΡῈ ὰκ 
πον ἔῃν υυυϊτηρ, ἀθαν ἤοννου- ἀ6-ἰο6, Ἰοὰα Ἰοὺ τῃΥ 
Ὀ]Οββουηβ 4 ΌΡ]6 ἂν; ὑπ Ῥθδα Ὁ] τητιβι οἴδη 15 ἀ6δα. 

ΑΙ δοὴηρ ΟΓ τ᾽0ο6, ο7᾽ τ0ο6, διοιίαπ Μηαδο68. 
Υου πίρηθηρα!θβ ὑμπαὺ οοτηρ δίῃ ἴῃ πα ἔμ 1οἰκ Ἰδαῖς- 

ἄρ6, [6}} ἴο Αγδύμιβδα᾽ 5 οπηἰαίη οἵ 51 ον ἐπαῦ ποαϊ σα 
ΒΙΊοη 15 46δά, δπα νντῦΠ Πΐτη ἀθδα 15. τηυβῖο, δηα »ῸΠΟ 
ψ ἢ Πίτα ᾿κουνῖβα ὕΠ6 Π)ογίδη ροΘβυ.. 

4 δοὴρ ΟΓ τὉΌὸο, 97) τυοο, διοιϊαηη Μπι865. 
ΒΕ ἰδ νναὶν. ψ ἢ γοῦι, δ συτηοη βυναηβ, Ὀγ [6 νναῖου- 

5146, ψ ἢ νοΐοα οὗ τηοδηΐϊηρ ΡΠ γοὰ σι ἃ βοὴν; 
οὗ βοισον 85 οἷά ρὲ βπρείῃ τόση γοὺν ἐΠγοαΐβ, πα 
βᾶγ ἴο πΠ6 Οεαρτίαη ἀδηηθ6]5 δηα εκα ἴο ἃ1}1} ὑπὸ 
Βιβίοπίδη ΝΥταρἢ5 “ ΤῊ6 Πουίδη Οὐρμδθυβ 15 ἀθδα.᾽ 

Α ςοὴρ οὗ τοοῦ, 97) τ᾽οο6, διεοϊαι Μπηι865. 

““ἤονγον- ἀθ- πο ᾿: 86 ροῦϑ]5 οὗ 0Π6 ἰτ]β 6 γ0 βϑϊα ο θθδὺ 88 
Ἰούύουβ ΑἹ, “4185. ““Βυγυηοη ἢ : ἃ αἶνον οὗ ΤΏὭγδοθ,  ΒΘΥΘ 
ΟΥρμθυβ ᾿ἰνϑα δηᾶ ἀἰθά ; βυνδὴϑ νγϑ1 6 βαϊὰ ἴο βίηρ Ὀϑίογθ ὑποὶν 
ἀρδίῃ. ““ Οραρτίϑη αἀδη5615 : ἀδιρηύουθ οὗ Οθαρυαβ [ἰηρ 
οὗ ΤΏγϑοΘσ δηά ϑἰβύθυβ οὗ Οὔρῇθυβϑ. “"Βιβίοῃϊδῃ  : μγδοίδη, 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

- ε - , κεῖνος ὁ ταῖς ἀγέλαισιν ἐράσμιος οὐκέτι μέλπει, 20 
» ,ΊΣδΟΣ Ἃ ᾽ὔ ς Ἁ Ν σ΄ »Μ οὐκέτ᾽ ἐρημαίαισιν ὑπὸ δρυσὶν ἥμενος ἄδει, 

Ν Ἂς ΜᾺ ο - ἀλλὰ παρὰ ἸΠ]λουτῆϊ μέλος Ληθαῖον ἀείδει. 
» 3: ἐδ δ Ψ Ά ς , ς ΄ ὦρεα δ᾽ ἐστὶν ἄφωνα, καὶ αἱ βόες αἱ ποτὶ ταύροις 

, , πλαζόμεναι γοάοντι καὶ οὐκ ἐθέλοντι νέμεσθαι. 
» ω , -" 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
- ’ὔ ῇ σεῖο Βίων ἔκλαυσε ταχὺν μόρον αὐτὸς ᾿Απόλλων, 
Ά, 4 , , Ψ ’ὔ 

καὶ Σάτυροι μύροντο μεχλάγχλαινοί τε Πρίηποι: 
ΤΥΥΣ " { πἰχτ τοῖς , Ψ θ᾽ καὶ Ἰ]ᾶνες στοναχεῦντο τὸ σὸν μέλος, αἵ τε κα 

Ὁ 
ὕλαν 
’ ΄ Κρανίδες ὠδύραντο, καὶ ὕδατα δάκρυα γέντο. 

ἊΝ Ἁ δ᾽ 3 7 γὃ ́ ὔ Ψ “ 90 

χὼ δ᾽ ἐν πέτραισιν ὀδύρεται, ὅττι σιωπῇ 
Ε] Υ͂ Ὁ οἾ Ν , χ , 5  ΦκΘ 7 κοὐκέτι μιμεῖται τὰ σὰ χείλεα. σῷ δ᾽ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ 

δένδρεα καρπὸν ἔριψε, τὰ δ᾽ ἄνθεα πάντ᾽ ἐμαράνθη. 
μάλων οὐκ ἔρρευσε καλὸν γλάγος, οὐ μέλι σίμβλων, 

,ὔ ».»ἦ [ο .Ν 4 ᾽ , ᾿, “Ἢ κάτθανε δ᾽ ἐν κηρῷ λυπεύμενον' οὐκέτι γὰρ δεῖ 

τῷ μέλιτος τῶ σῶ τεθνακότος αὐτὸ τρυγᾶσθαι. 
“ 7 “ 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
ε , 3 7 ᾽ 57 ΄ τ 7 9 οὐ τόσον εἰναλίαισι παρ᾽ ἀόσι μύρατο Σειρήν, 
3 4 ῇ Ἐν κα ἌΝ , 3 ’ 

οὐδὲ τόσον ποκ᾽ ἄεισεν ἐνὶ σκοπέλοισιν ᾿Αηδών, 
Ν ΓΕ, ἢ 

οὐδὲ τόσον θρήνησεν ἀν᾽ ὥρεα μακρὰ Χελιδών, 
, “,. 

᾿Αλκυόνος δ᾽ οὐ τόσσον ἐπ᾽ ἄλγεσιν ἴαχε Κῆῦξ,3, 40 
΄ “ ΄ 

οὐδὲ τόσον γλαυκοῖς ἐνὶ κύμασι κηρύλος ἄδεν, 42 

1 στοναχεῦντο : ΤῊ88 -εῦντι 2 Σειρήν ΒΘΟΠΘΙΘΡ : Τη85 σε 
(δέ, γέ) πριν ΟΥ δελφίν 8. κηῦξ ΑἸάὰΒ ; τὴϑ5 κήρυξ 
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ΜΟΒΟΗΠ [ΠΠ, 209-42 

Ης ὑπαῦ νγὰβ ἸΙονεὶν δηα ρ᾽θαβαπῦ τππΐο ὑπ6 Πουαβ 
ΘΑΥΟΪΒ ΠΟῪ ΠῸ ΤΠΟΓΪΘ, 515 ΠΟ ΠῸ ΤΠ]016 ἃπα βὶηρδ 
θα ἴῃ6 ἀδβεῦῦ οὐἀκδ; θυ δἰηρσοῦι πὰ Π6 Ποιιδα 
οἵ ΡΙαΐεδιι5 ὕπ6 βοηρ οὗ [,οεὐπὸ, ὑΠ6 βϑοὴρ οἵ οθ]ϊνίοη. 
Απᾶ 50 ἔπ ἢ1115 ἂύὰ ἀμ, δπα {Π6 σονν5 ὑμαῦ μου 

ν ἢ ὑἐπ6 ὈῈ}15 ννα1}, πα ψν1}}} ποπς οὗ ὑπμεὶν ραβίατα. 
Α ξοηρ ὁ} 006, ΟΓ τνοθ, διοιίαη Μιιδ6686. 

γοῦν βυάάδῃ θη, βυγεαῦ Βίομῃ, νγὰβ πηδῦζεν οὗ ψγεερ- 
ἴηρ' Ἔνεὴ υπΐο Αρο]ϊο; ὑμ6 ϑαῦγυβ αἰα Ἰατηθηΐ γοι, 
ὉΠ ΘνΘΥΎ ΡυΪαρΡαΒ τη θ γοὰ ἢῖ5. τόδ ἴῃ 580]6 συ. 
Νοῦ ἃ απ Ραΐ οὐἱδα νγοα ἔθου γοῦγ τησβὶς, ποῦ ἃ ΝΡ ἢ 
οὐ ὅπ βρυῖίηρ θα της Ποὺ οοτηρ αἰηΐ οὗ ἰδ ἴῃ ὑπ6 
γγοοᾶ ; 8η6 841}1} [ῃ6 νγαΐειβ θδοδῖηβ 85 ἰξαι5. Εοῇο, 

ἴοο, 586 ΤηΟΌ 5 ἀπο σ ἢ 6 ΤΟΟΚ5 ὑμαῦ 58ῃ6 ἰ5. δὶ 
ἃ Πα οδη ἰτηϊζαϊα γοὰ Ἰἱρ5 ΠῸ τηογ6. ΕῸΪ ΒΟΥΤΟΥ 
ὑῃαῦ γοῦ 818 ἰοϑῦ ὑπΠ6 ἴγεεβ πᾶνε οαδὺ ὑμὶν ἔγαϊδ Οὴ 
ἴΠ6 σγουπηα, πα 41} ὑπ6 ἤοννειβ ἀγα που εα ἀναγ. 
Τη6 ἤοοκϑ πᾶνε σίνθη πόμα οὗ ὑπεὶν σοοα τ ]][ς, ἀπά 
ὑΠ6 ἢῖνεβ ποπα οὗ {πεῖν ΠΟΠΘΥῪ; Ὁ. ὑπ6 ΠΟΙΟΥ͂ ἰ5 
Ρδυἰβῃ θα ἴῃ τΠ6 σου ἕο στο, βεαίπρ ὑπ 6 ΠοηδΥ οὗ 
θ6 65 15. πΠῸ ἸοῃρῈ ἴο θ6 σα πεγεα πον ὑμαῦ Πόπου οὗ 
γΟΙ 8 15. ἀ0Πη6 ἃννᾶγ. 

4 φοὴρ οὗ τῦο6, Οὗ 1006, διοϊϊαη Μειιδο. 
ΝΘ νΘΥ 850 ψγοθ ] νγὰ8 ὑΠ6 Ἰαπηθηΐ οὗ ἔῃ 5ίγεη ροη 

ἴΠ6 θ6ϑο ἢ, πδνϑὺ 80 ψοαία] ὑΠ6 βοηρ οὗ ἐπαῦ ΝΙιρπιίη- 
5416 διηοηρ' ὕΠ6 γΌ 68, οὐ ῃς αἴτρε οὗ ὑπαῦ να! Πονν 
διηϊα ὑπ Ἰοῃρ' Π1115, πϑῖποὺ ἐπ6 νγαὶ] οἵ Οοῦχ ἴον {πΠ6 
γγῸ65 οὗ ὑπαὺ Ηδίογομ, ποὺ γεὺ ὕΠ6 ΟΟΥΥ]}᾿ 5 ΒΟΠρ' ΔΙΏΟΙρ; 

“ῬΆῃ, Ῥυείδρυβ, ϑαῦγυβ, ΝΥ ΩΡΗΒ᾽" : ὑμ86 οῇρίοβ οὗ ὕπμ6868 
ἀοιύϊοβ ῃ]οἢ βίοοα ἴῃ ὑμθ Ῥϑϑύυγεβ. “0ῃ6. Β΄γθηβ" : 
ὑμεβθ ψγοῦθ υϑργεβθηύθα δ5 [8] Ὀἱγά, μ8] τοϊηδη, δηᾶ 
ον θα ὑπ ἀδϑά. 11π65 838-41 : ΤῊΘ γϑίθυθηοθθ ἃγΘ ἴο 
Ὀὶγὰβ σγῇο οποθ δᾶ πυϊηδη 5ῃδρ6; 866 πάϊς. 
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ΞΕΒΘ γέ. 

ΤῊΗΒ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ῬΟΕῚΒ 

3 ΄ ΓΤ; ἢ 5 δ Ἀ ᾽ “- 41 
:ὧῦ ΤΟσῸΨν αἀφοίσιεν εν ὠγκεσι πταψοᾶ Τὸν Αοῦς 

ς [ον 5 

ἱπτάμενος περὶ σᾶμα κινύρατο Μέμνονος ὄρνις, 
᾽ὔ ὅσσον ἀποφθιμένοιο κατωδύραντο Πίωνος. 

»᾿ ἈΝ “ ,7ὕ Μ “ 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
᾽ὔ “ ’ὔ 

ἀδονίδες πᾶσαί τε χελιδόνες, ἅς ποκ᾽ ἔτερπεν, 
ἃ , Ὁ 7 Χ 7 
ἃς λαλέειν ἐδίδασκε, καθεζόμεναι ποτὶ πρέμνοις 
3 ,ὔ 5 ,7 ᾽ ὔ «“ὉῬ ϑῪ δὲ τ 

ἀντίον ἀλλάλαισιν ἐκώκυον" αἵ δ᾽ ὑπεφώνευν 
΄ῸΝ ε οὖ “Ὰ 

“ὄρνιθες λυπεῖσθ᾽ αἱ πενθάδες: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς." 3 
“ ΄ ΡΥ - ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. δ0 

τίς ποτε σᾷ σύριγγι μελίξεται ὦ τριπόθητε; 
͵ τὰς Ἀκωδ -" 7 ΄ ΄ ὔ ᾿ἶ 

τίς δ᾽ ἐπὶ σοῖς καλάμοις θήσει στόμα; τίς θρασὺς 
οὕτως; 

2 Ἷς Χ ’ Ν μ᾿ ,ὔ Χ Ν ἈΝ μιὰ εἰσέτι γὰρ πνείει τὰ σὰ χείλεα καὶ τὸ σὸν ἄσθμα, 
2 “ 3 “ 

ἀχὰ δ᾽ ἐν δονάκεσσι τεᾶς ἔτι 3 βόσκετ᾽ ἀοιδᾶς. 
’ὔ Ε) [ΑἹ »ὉὉἪ Τανὶ φέρω τὸ μέλισμα; τάχ᾽ ἂν καὶ κεῖνος ἐρεῖσαι 

τὸ στόμα δειμαίνοι, μὴ δεύτερα σεῖο φέρηται. 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῷ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 

κλαίει καὶ [Γαλάτεια τὸ σὸν μέλος, ἅν ποκ᾽ ἔτερπες 
“ 3 “ 

ἑζομέναν μετὰ ὁ σεῖο παρ᾽ ἀϊόνεσσι θαλάσσας. 
᾽ Χ » , 7 Ν Ἁ » 

οὐ γὰρ ἴσον Κύκλωπε μελίσδεο" τὸν μὲν ἔφευγεν 60 
ς Ν ΄ὔ Ν ), ᾧ0 Μ « 
ἃ καλὰ Ταλάτεια, σὲ δ᾽ ἅδιον ἔβλεπεν ἅλμας. 
καὶ νῦν λασαμένα τῶ κύματος ἐν ψαμάθοισιν 
ἕζετ᾽ ἐρημαίαισι, βόας δ᾽ ἔτι σεῖο νομεύει. 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
πάντα τοι ὦ βούτα δυγκάτθανε δῶρα τὰ Μοισᾶν, 

“ , 7ὔ 

παρθενικᾶν ἐρόεντα φιλήματα, χείλεα παΐδων, 

1 ἀφοισιν : Τὴ885 8150 ἠώνοισιν δια οἱών. Σ᾽ λυπεῖσθ᾽ αἱ ΔὮΥ: 
Ιη85 λυπεῖσθαι, -θε, -θέ γε 55. δἶβοὸ ἡμᾶς δηᾷ ὑμεῖς 8 ἄχα 
δ᾽ ἐν ΑὮΓ: 1η885 ἀχεδνὴ, ἀχεδὼν, ἀχεδονεῖ ἔτι β. Βτύμοκ: 
Τη55 ἐπιβ, 8. μετὰ ἨΘΙ ΔΉ : Ιη88 παρὰ 
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ΜΟΘΒΘΟΗΠΘ ΠῚ, 43-66 

ἐπα ὈΪὰς γᾶνεβ, ΠᾶΥ, ποῦ 80 ψοθία! ὑπ πονευίηρ Οἰγὰ ᾿ 
οἵ Μειπομ νοῦ πα ἴοι οὗ [πΠ6 ϑοπ οἵ: {π6 Μοιῃ- 
ἴπρ ἴῃ ὑπ 46}15 οἵ ἴῃς Μοιπίῃρ, 85 ἤθη ὑπῈῪ 
του πΘα ἴον Βίομ ἀ6δά. 

4 ξοὴρ 97) τ0Ό06, ο7᾽ τηηυο6, δοϊίἑαγι Μίιιδ68. 
ΤῊΝ πίρηυϊηρα]θβ ἀπά 4}} ἔπ6 βύνϑ]ονβ, ᾿ν ΠΙΘἢ ΟΠ66 

ἢ ἀε!ρηϊοα, το ὁπό μ6 ἰδυρῃῦ ἴο βρθαϑϊς, βὰῦ 
ὕροι ὅπ6 Ὀτάπ ἢ 65 ἀπά οὐδ δ]Ἱουᾶ ἰπ δ ΡΟ η8, δπᾶ 
ἔμεν ὑπαῦ δηβιννεσεα βαϊ8 “1 αιηθηῦ, γ8 Π]ΟΌΤΠΘΙΒ, 

απ 50 νν}}} νυ." 
4 ςοὴρ οὐ τ᾽οο, οΓ᾽ τῦ0ο6, διοϊανι ΔΜ ιδ65. 

Ο ὑμεῖςο-θεϊον α τϑῃ ! νυν μὸ νν1}}} τὰ Κα τασδὶ ΡΟῚ 
τῃγ ρίρεῦ Ψῇο 80 Ρο] 5 ἴο βεὺ 1ἰρ ἴο ἐδ τϑϑάϑ 9 
Εὸν ἴῃγ 1ρ5 δῃᾷ ἔῃν Ὀγθαῖῃ ᾿νε γαῖ, δπᾶ ἴῃ ἔμοβα 
βὕγανγβ Π6 βΒουπα οἵ ἐπ γ βοῃρ 15 αυΐϊοῖκ. 58Ὲ41}1 1 ἴαϊκθ 
ἀπ σἶνε ὑΠ6 ρίρε ἴο Ραμ ΝΥ, λυ ΠᾶΡ ανεη ἢ6 ψ}]}]} 
ἔβαν ἴο ρμυὺ Πρ ἴο 1ῦ Ιεϑῦ 6 οοπια οἵ βεοοπά ἴο {Π66. 

Α ςοὴρ 9}, τ᾽ῦΌοο, ὁ τὍο6, διοϊίαη ιιδ68. 
ὙΠοΥε᾽ 5 Οαἰαῖεδα, ἴοο, γγεαρθ ἴου γοῦγ πχβῖς, ὅπ 6 

τηπϑὶς ὑμαῦ νγὰβ οὐβῦ Ποὺ ἀε] ρηῦ δἰυὐὔηρ θαβίάθ γοὰ 
ὍΡΟΙ ἐπα βἰταημᾶ. ΕῸγ Ογοορβ᾽ τηυβὶο νγᾶ8 41} ἀπο 
ὉΠϊηρ᾽ ; 5η6 5Βῃθπηπεά Βίτη, ἔπε ργεῦςν (ὐα]αΐῖθα, Ὀυΐ 5Πη6 
Ἰοοϊκε ἀρὸπ σοὺ πῖοῦα οἸδαὶν ὑπδῃ ἀρομ Π6 568. 
Απᾷ Ιο! πον ὕΠ6 γᾶν ἃτ6 ἔογσρούςεῃ νυ Ὠΐ16 5Π16 5105 
ροη ὅπΠ6 Ἰομθ ἴομα βἂπάβ, μαῦ γον οονγβ 5η6 ὑθηᾷβ 
ἴοΥ γοῦν 5}1}}. 

Α 5οηδ 9 “νοο, ὁ τνοο, διοϊίαπ Μιδο5. 
ΑΙΙ {π6 ροἱδὲβ ἔμαῦ οοταδ οὗ Π 6 Μυβε5 πᾶνο ρευϊβῃθά, 

ἄἀδαν Νεαῦμουα, ἢ γοι, ὑπ6 ἄθαν ἀο]ρ Ὁ] ΚΙΒ565 

“γᾶ οὗ Μοιημοη" : ΤῈ6 ὑοῦ οὗ Μοιπηοῃ, βοὴ οὗ ὑμ8 
θάνῃ ἀπᾷ ΤΙμοηυβ, τνὰβ νἱβι θᾶ θυθῦυ Ὑϑὰῦ ὈγῪ δἰγαβ 
οδ]]οα Μοιηποηϊάᾶδθ. “«(α]αύοα" : Βίῖίοῃ. βθϑῃβ ἤο δᾶνθ 
νεϊυῦθη ἃ ἢγϑῦ- ρθύβοῃ. ραβύογαὶ γθβθιι]]ηρ ὑπ6 ϑεγοπαάε, ἴῃ 
ὙἘΙΟῊ ὦ ποδίπογα Ἰονον οἵ Οἰδἰαύθω βαῃρ ὕο 61 οὴ ὑμ ὈῬθδοῆ. 
1 8ο, Εταριηθηῦ ΧἼῚΤ νυγου]Ἱᾶ βθθηὶ ὕο Ὀϑ]οηρ ὕο 16. 
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ΤῊΝ ΒΌυΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΊΒ 

καὶ στυμνοὶ ἷ περὶ σῶμά τεὸν κλαίουσιν Ἔρωτες. 
χὰ Κύπρις ποθέει" σε πολὺ πλέον ἢ τὸ φίλημα, 
τὸ πρώαν τὸν Αδωνιν ἀποθνάσκοντα φίλησεν. 

τοῦτό τοι ὦ ποταμῶν λυγυρώτατε δεύτερον ἄλγος, 10 
τοῦτο, Μέλη, νέον ἄλγος. ἀπώλετο πρᾶν τοι ὅὃ 

Ὅμ ῃρος, 

τῆνο τὸ Καλλιόπας γλυκερὸν στόμα, καί σε 
λέγοντι 

μύρασθαι " καλὸν υἷα πολυκλαύτοισι ῥεέθροις, 
πᾶσαν δ᾽ ἔπλησας φωνᾶς ἅλα' νῦν πάλιν ἄλλον 
υἱξα δακρύεις, καινῷ δ᾽ ἐπὶ πένθεϊ τάκῃ. 
ἀμφότεροι παγαῖς πεφιλημένοι, ὃ ὃς μὲν ἔπινε 
Παγασίδος κράνας, ὃ δ᾽ ἔχεν πόμα τᾶς ᾿Αρεθοίσας. 
ὦ μὲν Τυνδαρέοιο καλὰν ἄεισε θύγατρα 

καὶ Θέτιδος μέγαν υἷα καὶ ̓ Ατρείδαν Μενέλαον" 
τῆνος δ᾽ οὐ πολέμους, οὐ δάκρυα, Ἰϊᾶνα δ᾽ ἔμελπε, 
καὶ βούτας ἐλίγαινε καὶ ἀείδων ἐνόμευε, 
καὶ σύριγγας ἔτευχε καὶ ἁδέα πόρτιν ἄμελγε, 
καὶ παίδων ἐδίδασκε φιλήματα, καὶ τὸν "Ἔρωτα 
ἔτρεφεν ἐν κόλποισι καὶ ἤρεθε τὰν ̓ Αφροδίταν. 
“ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἃ ἄρχετε Μοῖσαι. 

πᾶσα Βίων θρηνεῖ σε κλυτὰ πόλις, ἄστεα πάντα. 

ἼἌΛσκρα μὲν γοάει σε πολὺ πλέον Ησιόδοιο" 
Πίνδαρον οὐ ποθέοντι τόσον Βοιωτίδες ὗλαι" 
οὐ τόσον ᾿Αλκαίῳ περιμύρατο Λέσβος ἐ ἐραννά" ὃ 
οὐδὲ τόσον ὃν ἀοιδὸν ὀδύρατο" Τήϊον ἃ ἄστυ" 
σὲ πλέον ᾿Αρχιλόχοιο, ποθεῖ ἸΙάρος: ἀντὶ δὲ 

Σαπφῶς 
: στυμνοὶ Ἐ;, οἵ, Βίοῃ 1. 74: τὴ88 στυγνοὶ οΥ' -ὗἁ δ ὅ35, χὰ ΙΠ!: 

ΤΩ55 ἃ ποθέει ἩθΥ : τη85 φιλέει. ὃ ΤΟΙΣ τὴ55 8180 ποι δπα 
μοι 4 μύρασθαι Μείῃ : τη88 -εσθαί ὅ ἐράννα ἩθΙΐηρδ : Ἰη85 
ἐρεννὰ, ἐρενέα, ἐρεμνὰ δὅ ὃν ΥΔΙΚΕΗΘ]ά : ΠΙ58 τὸν ὀδύρατο 
γγαϊκοῖ : τηϑϑ ἐμύρατο 
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ΜΟΒΟΗΓ5 ΠῚ, δη-οῖ 

οἵ π6 τηδίάθηβ, ἴΠ6 ϑσινεοῦ 05. οἵ {πὲ 1δα8 ; τουπὰ 
γοὰ οοΥϑα ἴπΠ6 ἴονεβ 660 411 αἰβῃδθνο θα, πὰ 
Ογρεῖβ, 58:6᾽5 ἕαϊ ποὺ ἔδυ οὗ γοὰ ὑπδη ὑΠ6 Κι85 8η6 σᾶὰνβ 
Αἀοπῖβ ἤθη ἢ ἀἰδα {π6 οὐπδσ ἀδυ. 
Ο τυπεία!]εοὺ οἵ γἵνϑυβ, ὑΠ15 τηᾶκοϑ ἔπ 66 ἃ βθοομαᾶ 

στυϊοῦ, {Π1|8, ροοά Με165, δουηθβ ἴῃ 866 ἃ ἤθὺγ ψοβ. Οπ6 

τηϑ]οάϊουβ τηουϊῃρίθος οὗ (δ ]Π]Ἱορὸὲ 15 Ιοησ 4686, πὰ 
ὑπαῦ ἰ5 Ηομθυ ; ὑμαῦ Ἰονεὶν βοὴ οἵ ὑπ 6 νγᾶβ τπου 66, 
᾿εἰ5 βα]ά, οἵ τῃγ ὑβαγέαὶ ἤοοά, πα 411 ῃ6 8868 ννγὰβ Π116δὰ 
νὴ ὑΠ6 νοῖοα οὗ ἐῃν ᾿απιθηϊαϊίοη : πα ἰοΪ ΠΟΥ 
ἴμοὰ φνεβραϑὺ [Ὁ ἃπούμοι 80η, ἃπά ἃ Ππθν ΒΟΙΤΟΥ͂ 
τηϑ] τοῦ {Π6 6 ἀναγ. Βοῖΐῃ ψεῖε βεϊονεᾶ οὗ ἃ ναΐοι- 
βρυϊηρ,, ἴου ὑῃ6 πα ἀὐδπκ αὖ Ῥαραβαβ᾽ [ουηΐαίη πα 
τς οἴμοι σοῦ πῃ ἀνῖπκ οἵ Ατγοίμιυβα ; ἂπα πε ομα 
βδηρ οὗ πε Ἰονεὶν ἀδυρηΐεον οὗ Τγπάαγειβ, ἀπα οὗ {πε 
στεδῦ βοὴ οἵ Τοῦΐβ, ἀπα οἵ Αὐγεία Μεπο]αῦβ ; αὐ ὑΠ15 
οὐ Υ᾿ 5 βἰηρίηρ νγὰ8 ποῖ ΠοῚ οὗὨ νγᾶϊβ ΠΟΙ ἴδαιβ Ραΐ οὗ 
Ῥδῃ ; 85 ἃ μϑυάβιηδῃ 6 οῃμδηΐεά, δῃα Καρὺ ἢἷβ οαὐ]ε 
νἢ ἃ βοηρ ; Πα Ὀοΐῃ ἐδϑῃϊοηθα ρὶρ65 δπα ταἹ]κοα {πε 
σοῃῖε Κίπο ; Πα ἰδυρηὺ {πΠῸ Ἰοτα οἵ Κίββθβ, ΠῈ τηδᾶβ 
ἃ ἰοϑύθυ!πρ οὗ Γονϑ, Π6 τουβϑα δηα βυγγθα {Π6 ρα βϑίοῃ 
οἵ Αρῃτγοαϊίε. 

Α ξοὴρ οΓ᾽ ννοϑ, οΓ᾽ τνοο, διοϊίλαην Μιιδο5. 
Ο Βίοη ! ἔπευθβ ποῦ ἃ οἰζγ, πᾶν, ποῦ ἃ Βυμηθ]α 

ἴον θαὺ Ἰαυηθηΐθ ὑπεθ. Ἀβοῖὰ ῃδκοθ Ἂν Ἰουᾶεν 
τόδ ἔπη ἴον Ποὺ Ηδϑίοα, πε ψοοαβ οἵ Βοβούία Ἰοηρ' 
ποῦ 50 ἴοΥ ἐπεὶν ΡΙπαδΥ ; ποῦ 50 βούα αἰα Ἰονεὶν 1,6 5005 
ψγ6 60 ἴον. Αἰοδδθιβ, ποὺ Τθο5. ἴοννῃ ἴῸν ἐπα ροοὺ ὑμαῖ 
γγὰ5 Π6Ὶ5 ; ΡΑΥΌΒ γὙΘΔΙῺΒ ἃ5 5η6 γεαγηδα ποῦ ἴοῚ Ατοῆϊ- 

“0η6. οὔμον ἄδὺ": ΤῊ6 γϑίθσθῃοθ ὧο Αἀοῃὶβ ἀθδύῃ ἰβ 
ἀουύ]θ85 ὕο ἃ σϑθοθηῦ Αἀοηϊβ- Εἰ δδύϊνα. “ΕἸ Μ61685" : {86 
Τῖνου οὗ διήντηδ, ὈἰρύμρΙδοθ οἵ Βίοη δηᾶ οἹαϊμηῖπρ ἰο θ6 086 
ὈἰρύμρΙδοα οὗ Εομιοσ, “80 ροοῦ ὑπαὺ νγὰβ ΠΘΥΒ᾿᾽ : Απδούθϑοσ. 
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ΤΗΕ ΒΌῦΌΟΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΘ 

1 σεῦ τὸ μέλισμα κινύρεται ἃ Μιτυλάνα. 
ἂν δὲ 9 ’ὔ , }] Ν 3 , εἶ δὲ 2 Συρακοσίοισι Θεόκριτος: αὐτὰρ ἐγώ τοι 

Ἂ ᾿] “-“ Αὐσονικᾶς ὀδύνας μέλπτω μέλος, οὐ ξένος ὠδᾶς. 
βουκολικᾶς, ἀλλ᾽ ἅντε διδάξαο σεῖο μαθητὰς 

͵ ᾿ [ο Ψ' ᾿ - 8 7ὔ κλαρονόμος Μοίσας τῶς Δωρίδος, ᾧ μεῦ γεραϊβῶν 
5 

ἄλλοις μὲν τεὸν ὄλβον, ἐμοὶ δ᾽ ἀπέλειπες ἀοιδάν. 
», τ ἈΝ “ ͵ὔ θ Ψ Μ - 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μέν, ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται, 
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ᾽ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον, 
Ὁ ς Α , ἃ ᾽ » » 7 ὕστερον αὖ ζώοντι καὶ εἰς ἔτος ἄλλο φύοντι" 
3 δ᾽ ς ΄ Ν 7ὔ «4 ΕἾΣΙ. 9 ὃ ἄμμες δ᾽ οἱ μεγάλοι καὶ καρτεροΐ, οἱ ὁ σοφοὶ ἄνδρες, 

ω , 

ὁππότε πρᾶτα θάνωμες, ἀνάκοοι ἐν χθονὶ κοΐλᾳ 

εὕὔδομες εὖ μάλα μακρὸν ἀτέρμονα νήγρετον ὕπνον. 
Ἀ Χ Ν ὦ “ , Μ 2 -“ καὶ σὺ μὲν ὧν ὃ συγᾷ πεπυκασμένος ἔσσεαι ἐν γᾷ, 
ἴω. 3, 3 

ταῖς Νύμφαισι δ᾽ ἔδοξεν ἀεὶ τὸν βάτραχον ἄδειν. 
δ 16 ϑλυ δ ἥν λυ “ΙΝ , ᾽ ᾿ 

ταῖς ἐγὼ οὐ φθονέοιμι" τὸ γὰρ μέλος οὐ καλὸν 

ἄδει. 
ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
’ 5 ’ὔ ᾿ Ν ͵ 4 φάρμακον ἦλθε, Βίων, ποτὶ σὸν στόμα, φάρμακον 

ἦδες---- 
7 , ,ὔ Ρ] 5 ΄ τοιούτοις χείλεσσι ποτέδραμε κοὐκ ἐγλυκάνθη; 

τίς δὲ βροτὸς τοσσοῦτον ἀνάμερος ὡς ἴ κεράσαι τοι 
ἢ δοῦναι καλέοντι τὸ φάρμακον;---ἔκψυγεν ὠδά.ὃ 

ΕΝ Ν “ 7 3) “" 

ἄρχετε Σικελικαὶ τῶ πένθεος ἄρχετε Μοῖσαι. 
ἀλλὰ Δίκα κίχε πάντας. ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ πένθεϊ τῷδε 

ἐπρί 
εὐσέετι 

1 εἰσέτι τΞ- ΘΥϑυϊηοσθ 23 εἶ δὲ 1] : π155 ἐν δὲ, οὐδὲ 8 ᾧ με 
ἜΓΙΘΟΒ : Πη85 ἄμμε, ἄμμε, ἄμμεγα ἋἍ καρτεροί, οἱ ΒΥΊΘΟΒ : Τ58 

εροὶ ΟΥ κα ὶ δ ὧν ὙγΥακοῖ : 185 ἐν ὁ χαῖς ΝΙ]: καρτεροὶ ΟΥ καρτερικο - 
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ΜΟΒΟΗΠΒ ΠῚ, 9ο2-ττ4 

Ιοοῖΐα5, ἀπ Μιυν] πὸ θαννα1}5 ἢν βοηρ᾽ νυ Υα ἰῃ- 
βιθαά οὗ ϑδρρῃο᾽β. Τὸ ὅγγδοιβα ἴπου αὐ ἃ ΤΗ δοογδαβ; 
ἀπ α ἃ5 ΤῸ Αὐβοιΐδ᾿ 5 τηουτπΐπρ᾽, ᾿ὉΪϊ5. ὑΠ6 βοηρ 1 βἰηρ 
1866 ποὺ ; 8π6 ᾿[ϊβ ΠῸ βγη ρου ἴο ἔῃ ραβίογα) βοΌϑΥ 
ἐπαῦ βἰπρϑ 1Ὁ, ποίσουν, θα 8 πῃ ουῖζον οἵ ὑπαὶ Πλουΐδῃ 
τ ηϑογ]βῪ ν Πΐοἢ οατηθ οὗ ὑπ ν ὑθδοηϊηρ ἃ πα ννᾶβ ΤΥ 
Ρουθοη θη ἔπου Ἰε αϑὺ οὔμθυβ τῃγ ψϑδ! τῆ αὐ τὴς 
ἴῃ βοηρ. 

Α ξοηρ οὗ τῦοθ, ὁ τῦοϑ, διοϊαη, Μιιδο5. 
ΑΥτθ! θη ὑπ6 στρ] ]ονν5 ἃπα {Π6 ἔγεβθἢ ουθθῃ 

Ῥᾶυβίθυ πα ὑΠ6 βρυϊπρῖπρ οὐ] 6 α δηΐδα ΡΟ 5 ἢ ἴῃ 
ὑπ σατάδθη, ὑπου ᾿ἰνα γϑὺ ἀραὶῃ ἃπα σῦονν δ ηποῦΠ ον 
γεαῦ; θαῦ ψγ τῆθῃ ὑμαῦ ἃὺθ 50 [84}} δῃηᾶ βίσοηρ δῃᾶ 
Ὑν͵56, ΒΟΟῚ ἃ5 δύ εὺ ψὰ Ὀδ6 αἀδδά, ὑπρῃθαυίηρ ἔΠεγ ἴῃ ἃ 
Βο]6 οὗ ὕπ6 θαυ 5θδερ νγχα Ῥοΐῃ βουπαᾶ δπᾶ Ἰοηρ ἃ 
51660Ρ ὑπμπαῦ ἰβ νυ ποὺῦ ἐπα οὐ νγαϊκίησ. Απά 80 ἰΐ 
584}} θ6 ὑπαῦ που ψι]ῦ 16 ἴῃ ὑπ δαυῦῃ Ὀεδηθαΐὶῃ ἃ 
οονουίηρ οὗ 5||6ησθ, δ᾽ θεῖν Π6 11{{16 ογοακίηρ ἔτορ 
οὐ ἔπε ἔτεα Ὀζ ογαάϊπαποα οἵ [Π6 ΝΝΥΙΩΡΉΒ την βἰηρ' ἴου 
δνουηοσα. Βυΐ ὑΠ6Υ ἃ ψψϑ]οοπηθ ἴο ἢΐβ τημδίς [ῸΣ 
η6 ; ἰὖ ἰ5. θὰῦ ῬΟΟΥ τηιι5ῖ6 Π6 τη8 68. 

Α φοὴρ οΓ τῦοθ, οΓ᾽ τοοο, ϑιοϊϊαη Μηδ65. 
ΤΉΘΓΘ οδπη6 ροΐβοῃ, βυγεεὺ Βίομ, ἴο ἔῃ γ τηουθῃ, δηᾶ 

Ροΐβοῃ ὕδμοι αϊαβὺ οαὺ--- Ὁ πον οου]α Ὁ ἀΡΡΙΌΔΟΙ. 5. 6 ἢ 
105 88 ὕποββ δηα ποὺ ἔσσῃ ἴο βϑυγεαίπμοθο ῦΡ Απᾶ ψῇῃαδῖ 
τηουΐϑ] Τηϑὴ 850 ὈδυΡΑΙΟι5 ἃ πα Ὑν]]ἃὰ ἃ5. ἴο γηΐχ Ὁ [ῸΥ 
ἴῃ 66 οὗ ρῖνε ἰδ {Π66 δὖ [ῃγ 68]] ἢ---ηα Βοηρ ννυϑηΐ οο]. 
διπα 501}. 

Α, ξοηρ οὔ τοοε, οὔ τ5οο, διοϊίδαη Μηιδ65. 
ΗἩονθεῖδ «πδιϊοα ονουϊα κοῦ Ἔν ΟΡῪ τηδη ; πα δ5 ἴῸΣ 

τη6, [Πϊ8 ΒΟηρ᾽ 5881] 6 τὴν ψεαρίῃρ 584 Ἰαιηθηϊαϊίοι 

ΓῊ55 τοῖς Ἴ ὡς ΑὮΓ: ΤῊ85 ὃς ΟΥ ἢ 5. ἔκψυγεν δὰ ἘἸ : τη88 
ἔκφυγεν (οΥ ἢ φύγεν) φδὰν 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΠΙΟ ΡΟΕΤΘΒ 

7 Ν 5. 3 3 5 ͵ὔ Ζ 

δακρυχέων τεὸν οἶτον ὀδύρομαι. εἰ δυνάμαν δέ, 
ὡς ᾿Ορφεὺς καταβὰς ποτὶ Τάρταρον, ὥς ποκ᾽ 

3 (ά 

Οδυσσεύς, β 
ὡς πάρος ᾿Αλκείδας, κἠγὼ τάχ᾽ ἂν ἐς δόμον ἦνθον 
Πλουτέος, ὥς κεν ἴδοιμι, καὶ εἰ ἸΠλουτῆι μελίσδεις, 

ὡς ἂν ἀκουσαίμαν, τί μελίσδεαι. ἀλλ᾽ ἄγε! Κώρᾳ 
Σικελικόν τι λίγαινε καὶ ἁδύ τι βουκολιάζευ. 190 

οἴ ᾿κ Ἂν ΗΝ φ , ᾽ » καὶ κείνα Σικελά, καὶ ἐν 5 Αἰτναίαισιν ἔπαιζεν 
39. εδ , ΨὌ Ν 3 » , 

ἀόσι, καὶ μέλος οἷδε τὸ Δώριον: οὐκ ἀγέραστος 
ἐσσεῖθ᾽ ἃ μολπτά. χὠς ᾿Ορφέϊ πρόσθεν ἔδωκεν 
ἁδέα φορμίζοντι παλίσσυτον Ἐϊρυδίκειαν, 

ἈΝ . 7 ͵ “. " 2 7 ᾿ Ἀ καὶ σὲ Βίων πέμψει τοῖς ὦρεσιν. εἰ δέ τι κἠγὼν 
,ὔ Α Ἄ 7. Ψ , μας 4 

συρίσδων δυνάμαν, παρὰ Πλουτέϊ κ᾽ αὐτὸς ἄειδον. 

1 ἀλλ᾽ ἄγε ὙΝῚ] : τη85 ἀλλὰ πᾶσα, ἀλλ᾽ ἐπὶ, καὶ πᾶσα, καὶ 
παρὸ 3 καὶ : ΒΟΙΠΒ ΠΙ55 ΟΙηῦ Σικελά, καὶ ἐν ᾿ΕΘΌΘΗΘΥ : Τη55 
σικελικὰ ἐν (ΟΥ καὶ ἐν), σικελικαῖσιν ἐν 

454 

ἫΎΡΥ ΟὟ Ρ  ὙΜΝ ὙΡΨΡ ΡΝ» Ὁ ν να ὍΝ 



ΜΟΒΟΗΌῸΚ ΠΕ, ττρτι26 

ἔογ την ἄβοθαβθ. ΟουἹᾶ 1 μυῦ πᾶνε φοπβ ἄονῃ ἰηἴο 
Ταγΐατιιβ ἃ5 ΟΥρμθαβ ψοηῦ δμα Οαγββοὺβ οὗ γοῦε 
ἃ Πα ΑἸοάε5 Ἰοῃρ' ἃρῸ, ὑπδπ υγου]Ἱᾶ 1 4150 ἢᾶνα σοι 
ΤΩΔΥ ΠᾺΡ ἴο ἴῃΠ6 Ποιβα οἵ Ρ]αΐθαβ, ὑπαὺ 1 τηϊρηῦ 566 
1Π66, δπᾶ 1 5ο θὲ ποὺ βἰηρθβδὺ ἴο Ρ] αὔδα, πδαῦ νῃδὺ 
ὑπαῦ ἔπου βἰησαβδὺ τᾶ θ6. Βαΐ 411 {Π6 βαπιθ, 1 ὈΥδΥ 
ἴπ66, ομδηῦ βοὴβθ βοηρ οἵ 810 ]γ, βοὴθ 5υϑοὺ 
τηϑ]οαϊουβ οουηΐνυ-5οὴρ, απο πε Μαϊα ; ἴῸγ 58ῃ6 ἴοο 
8 οἵ 51 γ, 58η6 ἴοο ὁποβα βρουΐβα οὐ Ενηδ᾿β 5ΒΠΟΥ 68; 
5Π6 Κποννβ ὑπε ᾿ουΐδη τητιϑὶο ἢ 8580 ὑῃγ τη 6] 168 588] 
ποῖ φὸ νἱϊπουῦ ταννατα. Ενθη 885 Ὁπ66 5η6 συϑηϊθα 
ΟΥρμδυβ Πἰ5 Επασγ αἱ οὐ᾽ 5 γαασῃ θδοδσβα ἢ ΠαρΡρεα 50 
ϑυγαθῦν, 50 ᾿ΠἰἸκουνῖϑα 586 584}} σῖνε τὴν Βίῖοῃ Ὀδοῖκ 
απΐο ἐπα Π11}15 ; ἀπ Πα θαΐ ὑΠ|5 τὴν ρὶρε ὑπ6 ρουεὺ 
οὗ ὑμαῦ 5 μᾶγῦρ, 1 πὰ ραγεα ἔου ὑπ15 ἴῃ ὅπΠ6 πουβα 
οἵ ΡΙαἴευβ πγβο] 

κε {ῃ9 Μαϊα: Ῥουβθρῃοηὸ, ψγο νγὰβ οδυγιθα οὔ Ὀγ ΡῬΙαἰο--- 
ἤθτθ οδἰϊοα Ῥ]αΐθιιβ----νν ἤθη 5η6 νγὰϑ ρἰαυϊηρ ἴῃ ὑπ6 6] 5 οἵ 
5ΊΟΙΙγ. 

155 





Ιν- ἢ 

Ον ἐλδ γϑηιαϊμΐηρ ροθηις ἐδ 2γϑέ ἐΐγεθ αγὸ φιοίοα ὃν 

διοδασια, 7λὲ ἰαϑέ 6 7οιιιαί ἐπ ἐθε Αημοίοσῳ (ΑΠπΈΠ. 

ΡΊαη., 4. 200), απά τνα5 τυγοησίῃ αἀϑδογίδοαά ἐο Μοδοῆΐιις 

οὐοΐηρ ἰο ἐἰ5 πιοηέοη ΟΡ Επτορα᾿ 5 δμἰ, 
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Ιν 

Τὰν ἅλα τὰν γλαυκὰν ὅταν ὥνεμος ἀτρέμα βάλλῃ, 
τὰν φρένα τὰν δειχὰν ἐρεθίζομαι, οὐδ᾽ ἔτι μοι γᾶ ̓ 
ἐστὶ φίλα, ποθίει δὲ πολὺ πλέον ἁ μεγάλα μ᾽ ἅλς.3 
ἀλλ᾽ ὅταν ἀχήσῃ πολιὸς βυθός, ἁ δὲ θάλασσα 
κυρτὸν ἐπαφρίζῃ, τὰ δὲ κύματα μακρὰ μεμήνῃ, 
ἐς χθόνα παπταίνω καὶ δένδρεα, τὰν δ᾽ ἅλα φεύγω, 
γᾷ δέ μοι ἀσπαστά, χά δάσκιος εὔαδεν ὕλα, 
ἔνθα καὶ ἢν πνεύσῃ πολὺς ὥνεμος, ἃ πίτυς ἄδει. 
ἢ κακὸν ὁ γριπεὺς ζώει βίον, ᾧ δόμος ἁ ναῦς, 
καὶ πόνος ἐστὶ θάλασσα, καὶ ἰχθύες ἃ πλάνος 

ἄγρα. 10 
αὐτὰρ ἐμοὶ γλυκὺς ὕπνος ὑπὸ πλατάνῳ βαθυ- 

φύλλῳ, 
Ἁ “- 7 Ν ᾽ 7] Φ » ͵7 καὶ παγᾶς φιλέοιμι τὸν ἐγγύθεν ἄχον ἀκούειν, 

Ἀ ἃ τέρπει ψοφέοισα τὸν ἀγρικόν,Σ οὐχὶ ταράσσει. 

ν 

Ἤρατο“ Πὰν ᾿Αχῶς τᾶς γείτονος, ἤρατο δ᾽ ᾿Αχὼ 
σκιρτατὰ Σατύρω, Σάτυρος δ᾽ ἐπεμήνατο Λύδᾳ. 
ς 3 Ν Ν “Ὁ ῇ : ΄ ͵ ᾽ ὁ 

ὡς ᾿Αχὼ τὸν Πᾶνα, τόσον Σάτυρος φλέγεν ᾿Αχώ, 
καὶ Λύδα Σατυρίσκον" "Ἑ;ρως δ᾽ ἐσμύχετ᾽ ἀμοιβᾷ. 

1 μοι γᾷ Βοβὶτϑ8 : Τη88 μοῖσα 2 πλέον ἃ μεγάλα μ᾽ ἅλς-ς Εἰ: 
ἴη85 πλέονα μεγάλαν ἅλα 3. .ἀγρικὸν Αἰ ΘΡΏδηΙΒ : Ιγ58 ἀγροῖκον 
4 ἤρατο ὟΝ δἰκοῖ : Ττη88 ἤρα 
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Ιν.--[ὰ ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝΊ] 

νην ἐπε υνυἱπα βυυκαοβ σ ΘΠ Ὁ ὈΡΟῚ ἃ 568 ὑπμαΐ ἰ5 
ὈΙα6, 815 οσάνθηὴ Πϑατὺ 8 γτουβθα υνἹ Πΐη γη6, ἃ μα ΤΥ 
ἴον οὗ {π6 Ἰαπᾶ γἱ᾽βὶάβ ἴο ὑπ6 ἀδθϑίγε οἵ ἐμ στϑαΐ 
νγαΐειβ. Βυὺ ψῃθη ὑπ6 ἀθαρ νγᾶχϑβ φΊοΥ δηᾷᾶ Ἰουᾷ, 
δη4 {πΠ6 56ὰ Ὀερῖηβ ἴο 50.681} δηα ἴο ἴοατη δῃᾶὰ {πε 
γγαν 68 ΤΠ ἰοπρ᾽ 86] ψ» 1], ΤΠ 6 πη Ἰοοκ 1 ἀπο ἐπ 6 5ῆοτε 
δηα {8 ἴγ6 65 δπα ἀδθρατγὺ ἔγοση ἐπ 6 Ὀτίηθ, ἔμ 6 υνϑ]οοτηθ 
5 Π6 Ἰαπά ἴο τη6 ἀπᾶ ρ]βαβδηΐ ἴῃς 5ῃδαγ ργεεηνοοά, 
γῃΘγ6, θ6 {Π6 ἱπα παν ν 850 Πρ, ἔΠ6 ρὶπο-γ6 6 βἰηρϑ 

Πδὺ βοῆρ. Ο ᾿εἰ5 1} ἴο "6 ἃ ἤβῆῃθυ ψὴῦἢ ἃ 51} [ῸΥ Πὶ5 
Βοῦβα δπᾶ ἐπ 568 ἔθου ἰβ Ιδαθουν δηαᾶ ὑπε ἔβη: 65 ἔου ἢ 5 
ΒΠΡΡΘΥΥ Ρύαυ. Βδΐμου 15 1 8]66βρ Ῥεπϑαῖῃ ἐΠπ6 ᾿θαΐν 
Ρίδηβ ἴου τηθ, δῃα πε βουπα παγὰ ὈΥ οὗ ἃ θυ] ηρ 
Βρυϊηρσ 50 ἢ 858 ἀθ] σηΐθ δπα ποὺ αἰβῦαγ5 ὑπ 6 στϑυϊς 
ΘΔ Γ, 

ν.--Τὰ ΓΕΒΘΟΝ ΤῸ ΤΟΡΝΕΒΡ] 

ῬαᾺν Ἰονεᾶ ἢἷβθ πεῖρῇθουῦ Εομο; Ἐδσῆο Ἰονεᾶ ἃ 
ἔυιϑκίπρ ϑαῖγυ ; ἀπά ϑαΐγυ, ἢ6 ννὰβ Πεδαᾶ οὐεὺ δδ 5 

ἴον ᾿γάὸ. Α8 Εδοῃο νναὰβ Ῥδη 8 ἤδιηβ, 80 νγὰβ ϑ'δῦνυυ 
ἘμΟΠμο᾽ 5, δὰ 1γαὲ πιδβίου ϑαῖγυβ. Ὕὕναβ [να τα- 
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ΤῊΗΕ ΒΌΘΟΟΙΠΙΟ ΡΟΕΤΕ 

ὅσσον γὰρ τήνων τις ἐμίσεε τὸν φιλέοντα, 
Ι͂ ς “Ὁ: 7 3 ,ὔ 5 ἃ ,ὔ 

τόσσον ὁμῶς φιλέων ἠχθαίρετο, πάσχε δ᾽ ἃ ποίει. 
ταῦτα λέγω πᾶσιν τὰ διδάγματα τοῖς ἀνεράστοις' 
στέργετε τὼς φιλέοντας, ἵν᾽ ἣν φιλέητε φιλῆσθε. 

ΥΙ 

᾿Αλφειὸς μετὰ Πῖσαν ἐπὴν κατὰ πόντον ὁδεύῃ, 
Μ 2 3 Ζ Ψ , “ 

ἔρχεται εἰς ᾿Αρέθοισαν ἄγων κοτινηφόρον ὕδωρ, 
ἕδνα φέρων καλὰ φύλλα καὶ ἄνθεα καὶ κόνιν 

ἱράν, 
καὶ βαθὺς ἐμβαίνει τοῖς κύμασι, τὰν δὲ θάλασσαν 
νέρθεν ὑποτροχάει, κοὐ μίγνυται ὕδασιν ὕδωρ, 
«ς ᾿] ᾽ 3 4 7 “ 

ἃ δ᾽ οὐκ οἷδε θάλασσα διερχομένω ποταμοῖο. 
κῶρος λινοθέτας ῖ κακομάχανος αἰνὰ διδάσκων 
καὶ ποταμὸν διὰ φίλτρον "Ἑρως ἐδίδαξε κολυμβῆν. 

ΥΠ--Ἐ17Ξ ΕΡΩΤΑᾺ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ 

Λαμπάδα θεὶς καὶ τόξα βοηλάτιν εἵλετο ῥάβδον 
3 ΝΜ 7 ᾽ φ ΄ οὖλος "ἔρως, πήρην δ᾽ εἶχε κατωμαδίην, 

Ν ,ὔ Ν ε Ν Ν ᾽ ΄ ΄΄ 

καὶ ζεύξας ταλαεργὸν ὑπὸ ζυγὸν αὐχένα ταύρων 
ἔσπειρεν Δηοῦς αὔλακα πυροφόρον. 

εἶπε δ᾽ ἄνω βλέψας αὐτῷ Διί: “πλῆσον ἀρούρας, 
μή σε τὸν Εὐρώπης βοῦν ὑπ᾽ ἄροτρα βάλω. 

1 λινοθέτας Εἰ, οὗ. ΤΏΘοοΟΥ, 2]. 10 ; 1η88 δεινοθέτας 
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ΜΟΒΟΗΌΒ ν-νὶ} 

οἰργοοδὶ ; ἔου ὈΥ 180 οουγ886, Ἔνθ ἃ5 δδοῦ οὗ ὑποβὲ 
Ὠραγβ αἰ βοοῦ ἰΐ5 ἰονϑῖ, 80 νγὰβ ἰῦ 8150 ϑοουηραᾶ 
θεΐηρ 50 ἢ ἃ ἰονεῖ ἰἴ561. ΤῸ 411 βοῃῃ 85. θὲ μοαυῦ- 
ψγΠ0]6 ὈῈ ὑπ|ῖ5 Ἰθββοὴ "εδά: [1 γοὰ ψουἹᾶ ΡῈ Ἰονεὰ 
γγ ΠΟΥ γοὰ Ὀ6 ἰονίηρ, ἔμθη ἴον ἔπει ἐπαῦ ἴον γου. 

γΙ.--[ἃ ΒΙΝΈΒ ΙΝ ΤΟΝῈ] 

γηεν Αἱρμεϑῦβ ἰεανεβ Ρίβα θη Ὠΐτη δηα ἔγᾶν6]5 
Ὀγ {πε 568, 8 Ὀγίποβ Αγϑίμυβα ὑΠ6 νναῦδυ ὑπαῦ τα καβ 
π6 ψ]]α οἰΐναβ στον ; δηα ψιῦἢ ἃ Ὀγ]α6- οἹ Ὁ οομηΐηρ;, 
οἵ ρῥγεϊὺν ἰθαῦεβ ἃπα ρῥγεϊυ ἤοννευβ δῃπα βδουεα ἀαβϑῦ, 
ἢδ σοοϑῖῃ ἀδερ ἰπῖο ὑΠ6 ννᾶνεβ ἀπά στὰ πηθῦῃ Πΐ5 σου 856 
Ὀδηθαῖῃ ἢ 568, δπα 50 τὰ πηθίῃ ἐπαὺ ὑΠπ6 ὑνγο τναῦευϑ 
τη ρ]6 ποῦ ἀπ ἴῃ6 868 πανοὶ Κπονβ οὗὨ {πΠ6 γἱνθυ᾿ 8 
Ραββϑίηρ ὑῃγουῦρῃ. 850 15 1ὃ ὑπαῦ ῃ6 5061} οὗ ὑμαῖ 
ἱπΡἾ5 ἢ βεύζευ οἵ ποῖβ, ὑπαῦ δ] ν ἀπα οὐαυ ὑθδοθον οὗ 
τγοῦ 165, ᾿νε, μα δ᾽ θὴ ἱδυρηῦ ἃ τίνει μον ἴο αἰἶνα. 

ν11.--ΟἙ ΤΟΝΕῈ ΡΙΟΘΗΙΝα 

Τονε ὑμ6 1)εβδίγογοι. βοὺ ἄοόνῃ ἢὶθ ἴοιῸ ἢ ἃπα ἢΐ5 
Ῥονν, ἃπα 5] 1] πρὶηρ' ἃ να] δῦ οἢ ἢϊ5. θδοῖ, ἴοοῖκ δὴ οχ- 
σοδά ἴῃ Παηά, γοκεα ἢΐγ ἃ βὕυσαν ραὶν οἵ βἴθβειβ, πα 
[611 ἴο ρΡουσηϊηρ ἃπα βονίησ 1)διηθίθυ᾽ 5. ΘΟΥ Π]ΔΠα : 
ἃ ηα γγὮ1]6 ἢς αἰα 50, ἢβ Ἰοοκεα ᾧρ υπΐο σγοαῦ ΖΕ 
βαγίηρ “Βεὲ βυστε ὑποι πᾶ κα τὴν Παγναϑὺ δῦ; ἴον 1 ᾿ 
ἴμποι [81] τὴς [11] μὰν ὑμπαὺ Ρὺ}} οὗ Ελατορα᾿ 5 ἴο τὴν 
Ρἰουρῃ. 

““βαογρα ἀπδὺ"; ὑμθ ἀπβῦ οὗ ὑπ6 γδοθιοοῦγβθ δὺ ΟἸγιηρὶῶ 
(Ρ158). 
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ΜΈΘΑΒΑ 

ΤῊΕ ροθηι σίυθ5 α ρίοίμιγε Οἢ Ηφγαοίεε᾽ τοῖα απ πιοί ο) 

αὐ κοηιὸ ἴηι ἠδ ἤοῖδο αὐ ΤΊγυηι5 τοῖο ἢδ 6 αὐγοαά αδοιμί 

ἀλδ ]αὔοιγϑ. 7λὲ ἔσο τυοηιθη δὶέ τυϑορίηρ. 1λ6 τυἱ[δ 

δοναῖίΣ ἀϊδ νιαὰ ηνεγάθυ ὁ ἐλοὶγ οἰ ἰάγοη, ἀπ σοηξίῳ 

ἀϊπία ἐδαξ ἐδδ πιοί μον τοῖσδ συνε ἤν ἤῖοῦα δῳηιραίδῳ γι ἢδν 

8077070 ὁ 516 τυὐομιἰά πο δ {Ὁ} ουθῦ ἰωηιθηέδηρ ἤδὺ' ΟἸϑΉ. 

70 τηυὐϊοῖι ἐδς ἀπά οἷά Αἰοηιθμα τορίϊο5, “΄ δε οῖοπέ μπίο 

ἐδε ἀαψ ἐδ με ουὶϊΐ ἐμόγοο ᾿᾿ , δ)μέ ἐποιισὶ ἤν ογῦη ὠπαϊθίῳ 

ον ἰμὸ δαζείῳ ὁ ἐλ ἰαδοιγίης Ἡδγαοῖος, ἐμπογθασοά ποι 

ψ απ ουὶϊΐ ἀγόώηι, ἐδ ἤοοὰ οποισῖ, αοὰ ἤπονυδ, ΤῸ Υ 

ἰαγηιοηίαίίοη, δἤι6 [ϑοίδ, ὧδ ἱπάϊθοα οραγα γιὲ ἄπουν ἐμἰὶ 

γυοἰϊ, 07 ᾿6Υ δογγοιυΐησ ἀαισλίονῦ ἰοο. 716 ροθηῆὶ ὕθαγδ 

ὦ γεϑδθηιῤίαηποο ἰο [1 εοογιίι.) ΧΧΥ͂, απὰ ἐ6 ἱμκοιιρὴξ ὃψ 

80Ή:16 0 ὑείοησ ἰο ἐδ δαριὲ ὠμέξογ. 
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ΜΕΓΑΡΑ 

“23 , ἈΝ 2 “ Μῆτερ ἐμή, τίφθ᾽ ὧδε φίλον κατὰ θυμὸν ἰάπτεις 
Ν ᾿ 

ἐκπτάγλως ἀχέουσα, τὸ πρὶν δέ τοι οὐκέτ᾽ ἔρευθος 
7 7 

σῴζετ᾽ ἐπὶ ῥεθέεσσι; τί μοι τόσον ἠνίησαι; 
ει ἂν 5» ΄ ᾽ Ἷ 7] ετιἅ ἦρ᾽ ὅτι ἄλγεα πάσχει ἀπείριτα φαίδιμος υἱὸς 
2 Χ ΠΕΣ, 3 “Ὁ ΄ ς 7:5 ς ἈΝ “ ἀνδρὸς ὕπ᾽ οὐτιδανοῖο, λέων ὡσείθ᾽ ὑπὸ νεβροῦ; 

Ν Ἄ 

ὦμοι ἐγώ, τί νυ δή με θεοὶ τόσον ἠτίμησαν 
ἀθάνατοι; τί νύ μ᾽ ὧδε κακῇ γονέες τέκον αἴσῃ; 

2 Ν δύσμορος, ἥτ᾽ ἐπεὶ ἀνδρὸς ἀμύμονος ἐς λέχος ἦλθον, 
τὸν μὲν ἐγὼ τίεσκον ἴσον φαέεσσιν ἐμοῖσιν 
ΣῸ» Κ ἴον “ 7, Ν δέ ἈΝ 7 
ἠδ᾽ ἔτι νῦν σέβομαί τε καὶ αἰδέομαι κατὰ θυμόν" 

ἴω ᾿] » 9 Ψ ᾽ , ’ 

τοῦ δ᾽ οὔτις γένετ᾽ ἄλλος ἀποτμότερος ζωόντων, 
᾽ , Ὅ: , 

οὐδὲ τόσων σφετέρῃσιν ἐγεύσατο φροντίσει κηδέων. 
͵ Δ ῇ σ ς , τιν ᾽ ῇ 

σχέτλιος, ὃς τόξοισιν, ἅ οἱ πόρεν αὑτὸς Απόλλων 
5, [ο Ὰ 293 ,ὔ Φῃψ,.Ά, ΄ ἠέ τινος Κηρῶν ἢ Ἐρινύος αἰνὰ βέλεμνα, 
παῖδας ἑοὺς κατέπεφνε καὶ ἐκ φίλον εἵλετο θυμὸν 

Ι͂ ἈΝ 5 ἃ 3 Ψ ΝΜ 

μαινόμενος κατὰ οἶκον, ὃ δ᾽ ἔμπλεος ἔσκε φόνοιο. 
Ν Ν ΦΌΑς ὃ ὔ 3 Ὁ ϊὸ 2 “ τοὺς μὲν ἐγὼ δύστηνος ἐμοῖς ἴδον ὀφθαλμοῖσι 

Υν 3, 

βαλλομένους ὑπὸ πατρί, τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ὄναρ ἤλυθεν 
ἄλλῳ. 

οὐδέ σφιν δυνάμην ἀδινὸν καλέουσιν ἀρῆξαι 
μητέρ᾽ ἑήν, ἐπεὶ ἐγγὺς ἀνίκητον κακὸν ἦεν. 

1 εἵλετο : Τη85 διῖθο ὥλεσε 
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ΜΕΘΟΑΒΑ 

Μεραγα ἰδ τὐἱε ὁ} Πογαοίος αὐάγο55ε5 ἠδ Ὡιοί ον 
ΔΑ ἰοπιθηα. 

“Μοΐπου ἄθαν, Ο νὴἣν 15 ἵπγ Πδαγῦ οαϑδῦ ἄουνη ἴῃ {Π18 
Ἔχοδααϊηρ βουύζονν, Πα ὕΠμ6 τΌ056 οὐ ἵπγ οἤθεὶς δ- γῃον- 
ἴῃσ ἀναγ ὙΥ̓ αὐ 18 10, βυνθϑῦ, Βαύῃ τηδᾶβ ὕπε8 80 5886 ἢ 
ἴς 1 Ῥεοδαθε ἔμγ ἀουρῃῦν βοὴ Ὀ6 σίνϑῃ ὑγοῦ}65 ἱππὰ- 
ΤΉΘΥΔΌΪ6 ὈῪ ἃ τηδῃ οὗ πουρῃΐ, 85 ἃ ᾿ἴοῃ τηἱϊρηῦ 6 ρσίνθη 
ΡΥ ἃ ἴασψῃι ἢ Ο νι ε]}]-ἃ-ἀὰγ ὑπαὺ [ῃς (ἀοάβ 5Βῃου]ᾶ ἢᾶνε 
βαηῦ τὴϑ ὑΠ|ῖ5 ἀἰβῃοποῦν ἢ πα 4145 ὑἐμπαὺ 1 5ῃου α Πᾶνα 
θεβθη θερούζεῃ ἀπο 50} 8ῃ εν] ἰοῦ ! θ᾽ 5 της ὑπαὶ 
Ιἐπᾶῦ νὰβ Ὀεααρα νὴ ἃ τῆδῃ ἀθονα ΓΘΡΙΌΔΟΙ, ἰ 
ὑπαὺ εϑἰθεμηθα ἢϊμὴ ἃ5 ἴῃς Ἰίσῃΐ οὗ τὴν δγεβ δῃηᾶ ἀο 
ΘΠ 6Υ Πΐπὶ Πδαγὸ 5 ουβΪ]Ρ ἃπα Βοποῦὺν ἴο ἐϊ5 ἀδΥ, 
5ῃουϊὰ Πᾶνα ᾿ϊνεα ἴο 566 ἢΐπι οὗ 4}} πε υνου]α τηοϑὺ 
ΓΑΐβΘΥ 16 ἀπα θεϑὺ δοαυαίηῦ νἱῦ ἢ ἐπ ἕαβῖε οἵ νος: 
Ο πηΐβουυ ἐπαῦ ἐΠ6 θοὸν δα υγονβ σίνθη ἢΐτα οἷ ἐπ 6 
σύθαῦ ΡΟ ϊο 5μου]α ργύονα ἴο μὲ {με αἴτε βῃαδῖιϑ οἵ ἃ 
᾿ϑαν-ϑρίνῦ οὐ ἃ ΕὌΤΥ, 50 ὑπαῦὺ μ6 5ῃου]ᾶ τὰ δἰ 
τηδα ἴῃ ἰθ οὐ Ποῖηθ ἃηά 5δὺ πὶβ οὐηι Ομ! σθῃ 
84], Βῃου]α τεᾶνα ἔπθηι οἵ αἀδδὺ {6 δῃα 61] {πε 
Βουβα ἢ αυτά ον ἀπα Ὀ]οοά ! 

Αγε, ψἱἢ ΤΥ Οὐ τἰβουα 6 αγαβ 1 8807 [Ὺ 
οἸΠ] ἄνθη βου ξίθη οὗ ὑπεῸ παπᾶ οἵ {πεῖν ἔαῦμον, ἀπὰ 
ὑπαὺ παῖ πὸ οὐπει 50 πο 85. ἀτθαῦ οὗ Απὰ 
ἴον 4}} ὑπαν οὐδ ἃπα οὔἱδαὰ ἀροὰ ἐπεῖν τηούπεν 1 
οουἹα ποὺ παὶρ ἔπει, 80 ριεϑθηῦ δηα ἰμνίηοῖ]6 νγὰϑ 
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ΤΗῈΕ ΒΌΘΟΙΠΙΟ ΡΟΕΤῚΤΘ 

« δ᾽ » ὃ Ὰ ι 7 [] 

ὡς δ᾽ ὄρνις δύρηται ἐπὶ σφετέροισι νεοσσοῖς 
ε ͵7 Ὁ“ 3 23 Μ " Ἔ ὀλλυμένοις, οὕστ᾽ αἰνὸς ὄφις ἔτι νηπιάχοντας 

Ζ 

θάμνοις ἐν πυκινοῖσι κατεσθίει: ἣ δὲ κατ᾽ αὐτοὺς 
“" 7 ,ὔ , ά 1 “ 

πωτᾶται κλάζουσα μάλα λιγὺ πότνια μήτηρ, 
, , 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔχει τέκνοισιν ἐπαρκέσαι" ἢ γάρ οἱ αὐτῇ 
Φ 7 ἄσσον ἴμεν μέγα τάρβος ἀμειλίκτοιο πελώρου" 

Ν ὡς ἐγὼ αἰνοτόκεια φίλον γόνον αἰάζουσα 
΄ ἠδ ’ 7 Ἀ 3 7ὔ μαινομένοισι πόδεσσι δόμον κάτα πολλὸν ἐφοίτων. 

Ψ δ οἉ Ἁ Ν [τέ ῇ ἂ 
ὥς γ ὄφελον μετὰ παισὶν ἅμα θνήσκουσα καὶ 

αὐτὴ 
“, 7 5 Ψ Ν 9) κεῖσθαι φαρμακόεντα δι’ ἥπατος ἰὸν ἔχουσα, 

ἤΑρτεμι θηλυτέρῃσι μέγα κρείουσα γυναιξί. 
τῷ χ᾽ ἡμέας κλαύσαντε φίλῃσ᾽ ἐνὶ χερσὶ τοκῆες 
πολλοῖς σὺν κτερέεσσι πυρῆς ἐπέβησαν ὁμοίης, 
καί κεν ἕνα χρύσειον ἐς ὀστέα κρωσσὸν ἁπάντων 

7 ΄ Ὁ [ον , λέξαντες κατέθαψαν, ὅθι πρῶτον γενόμεσθα. 
νῦν δ᾽ οἱ μὲν Θήβην ἱπποτρόφον ἐνναίουσιν 
3 7 ᾽7 “  κπ 3 ἴω 

Αονίου πεδίοιο βαθεῖαν βῶλον ἀροῦντες" 
3»... Ἅ 9. Ν 7.2 ΄ Ν Υ͂ “ αὐτὰρ ἐγὼ 'Γίρυνθα κάτα κραναὴν πόλιν “Ἡρης 

πολλοῖσιν δύστηνος ἰάπτομαι ἄχγεσιν ἦτορ 
αἰὲν ὁμῶς: δακρύων δὲ παρεστί μοι οὐδ᾽ ἴ᾽ ἐρωή. 

, “ “ , ἴω 

ἀλλὰ πόσιν μὲν ὁρῶ παῦρον χρόνον ὀφθαλμοῖσιν 
οἴκῳ ἐν ἡμετέρῳ: πολέων γάρ οἱ ἔργον ἑτοῖμον 
μόχθων, τοὺς ἐπὶ γαῖαν ἀλώμενος ἠδὲ θάλασσαν 

, 

μοχθίζει πέτρης ὅγ᾽ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
καρτερὸν ἐν στήθεσσι σὺ δ᾽ ἠύτε λείβεαι " ὕδωρ, 

᾿ , 

νύκτας τε κλαίουσα καὶ ἐκ Διὸς ἤμαθ᾽ ὁπόσσα. 
“ Ἀ 

ἄλλος μὰν οὐκ ἄν τις ἐδφρήναι με παραστὰς 
7] ΄ Ὁ“ "7 κηδεμόνων:' οὐ γάρ σφε δόμων κατὰ τεῖχος ἐέργει" 

1. κότνια τε γανίηρ Εἰ, οἵ. Ποτνιαὶ, ποτνιὰς, ποτνιάομαι “3. ΤῊΒ88 
αἶδο λείβεται 
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ΜΕΘΑΒΑ, 21-. 

ἐποὶν ον] πὰρ. Βιυῦ δνϑὴ ἃβ ἃ Ὀἱνα ὑμπαὺῦ νι] οῦ ἢ 
ΠΡΟῚ ΠΕΙ γοιηρ ΟἸ68᾽ Ρδυβῃϊησ 6 ΠΕΥ θᾶ 65 
θὲ ἀενουτεά οπα ὈΥ ομδ οὗ ἃ αἶγα βευρθηῦ ἴῃ ὑῃ6 
ἐπϊοκεῦ, πα ἢϊθ5 ἴο δῃα ἴτο, ὕΠ6 ῬοΟΥ τανὶηρ᾽ τοῦ 1, 
βουδδιηϊηρ ἀθονθ ΠΕ ΟΠ] άγθη, δπα οαηποῦ 9Ὸ ΠΘΑΥ 
ἴο αἰἱά ὑπδθὴ ἴῸὉΓ ΘΓ οὐῖ ρφοτϑαὺ ὑθυτοῦ οἵ {παῖ 
ΓΕΠΊΟΥΒ6655 Τποηϑῦου ; ΟῚ 80 ὑῃὶβ ἀῃῃδρρίοϑὺ οὗ 
τοῦθ ὑΠπαῦ ᾽Β θεΐοτα πες αἰα βρεϑα δοκ δηᾶ [ου ἢ 
ἐΠγοα ἢ 411 ὑπαῦ Πουδ8 ἴῃ ἃ ἔθη Ζυ, οὐγίησ γῸ6. ὍΡΟΙ 
Ποὺ ργεϊευ Ὀγοοᾶ. Ο νου ἴο ἴπεθ Κἰπα Αὐξθμηηβ, 
στοῦ Θάθαη οὗ τι8 ῬΟΟΥ ψοτηθη, ψγουα 1 ἴοο Παὰ 
[4116ὴ ἢ ἃ Ῥοϊβοπεα δυῖοὸνν ἴῃ ΤῊΥ͂ δᾶ δηᾶ 50 
ἀϊεά 4150}! Τῆθη Πδᾶ τὴν ρᾶγϑηΐβ ἴακϑη δῃηα σννερῦ 
ΟΥ̓́ΣΕ τι15 ὑορσοῦμου, δηα Ἰαϊάὰ ἃ5 ψ ἢ ΒΘ νου] υἱΐεθ Οα 
οὁΠ6 ἔπηθτὰ} Ρῖ]6, δπα 580 ραύῃουθα 41} ὕμποβε 85Π65 ἴῃ 
ὁη6 φο]άδη υτὰ ἃπα Ὀυγῖοα ὑπϑιῃ ἴῃ ὑΠ6 Ἰδπα οὗ οὖσ 
θἰγῃ. Βαΐ 4145! πον ἄννθ}} ἴῃ πα ΤΠ θα σου 
οἵ 5Βἴθδεδβ απ ἀο {1}} ὑῃῆς ἀδθερ ἰοᾶὰπι οὗ ἔπε Αοηΐδῃη 
Ἰον ]δηα5, νυ 116 Σ θ6 ἴῃ πα δποϊθπὺ ΤΙσγηϊῃΐδη πο] 
οἵ Ηετγα, ἀπ τὴν Πεδαχῦ οαδὺ ἀονν ψ] ἢ τηϑη 0] ραΐῃ 
ΘΥΟΥ ΔΠη4 Ὁποθαβι ΠΡῚΥ, ΔΠ4 ΠΟΥ ΘΙ 8 τποῃ Θ᾽ 5 ΓΟϑΡΙΓ6 
ἔγότη ἔβα γ8. 

ἘῸΓ ἃ5 ΤῸ τὰν ΠυΒθΑ Πα, ᾿{15 θαΐ ἃ Π{|16 οὗ {Π6 {της 
ΤΩΥ͂ ΕΥ65 60 ἰοοῖς ἀροῖ τη 'ῃ Οὐ ΠΟΙΏΘ, βθείηρ Π6 
Βα 50 την ἰαθουβ ἴο ἀο ἀρτοδα ὈΥ ἰδαπα δπᾶ 56ὰ 
ἢ ἐπαῦ Ὀτᾶγε Ποατῦ οὗ ἢῖβ 80 βίτοηρ ἃ5. βϑ'οῃμθ. 
ΟΥ 5ἴ6ε] ; ἃπα ἃ5 ῸΓ γοῦ, γοὰ ἃΓ6 ρουγεα οὐαὖ 116 
νγαῦεν, ψεερίηρ ὑπ Ἰοηρ οὗ δνειν ἀδΥ δπα πὶσηῦ Ζει5 
οἰνεῖῃ ἴο ἴῃ νγου]Ἱᾶ : δηα ποηθ οὗπει οἵ τὴν Κἰπαγεα 
οα ἢ ΘΟΠ]6 ἃ Πα Ρ]ΔΥ τὴ6 σομηΐουίθσ ἢ ὑπ6 ὺ Ὀ6 ῃὸ ποχῦ- 
ἄοοῦ πεῖρηθουνβ, ὕμαυ, βεαίπρ ὕμθυ ἄνγε}} Ἔν εΥΎ ὁπ6 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕΤΒ 

Ν , ΄ ᾿ , ᾽ “- 

καὶ λίην πάντες γε πέρην πιτυώδεος Ἰσθμοῦ 
ναίουσ᾽, οὐδέ μοί ἐστι πρὸς ὅντινά κε βλέψασα δ0 
οἷα γυνὴ πανάποτμος ἀναψύξαιμι φίλον κῆρ, 

4 Ν ,7 7, ἃ Ν ϑε τς νόσφι γε δὴ Πύρρης συνομαίμονος" ἣ δὲ καὶ αὐτὴ 
: Ν ΄ , ΄ Ε Ε - 
ἀμφὶ πόσει σφετέρῳ πλέον ἄχνυται ᾿Ιφικλῆι, 

σῷ υἱεῖ: πάντων γὰρ ὀϊξζυρώτατα τέκνα 
΄ 7 ᾿ὐ νι Δ π δον, οι ΝΥ ᾽ γείνασθαϊ σε θεῷ τε καὶ ἀνέρι θνητῷ ἔολπα. 
ἃ δ λὼ 6 Ἀ δέ ς θ , ὃ 7 ,, 1 ὡς ἄρ᾽ ἔφη" τὰ δέ οἱ θαλερώτερα δάκρυα μήλων 

͵ 5 κι , Ν ᾿ }] ΄ 
κόλπτον ἐς ἐμέροεβπα χεαχα, βλεφάρων ἐχέοντο, 

μνησαμένῃ τέκνων τε καὶ ὧν μετέπειτα τοκήων. 
ὡς δ᾽ αὔτως δακρύοισι παρήϊα λεύκ᾽ ἐδίαινεν 
᾿Αλκμήνη" βαρὺ δ᾽ ἥγε καὶ ἐκ θυμοῦ στενάχουσα 60 
μύθοισιν πυκινοῖσι φίλην νυὸν ὧδε μετηύδα" 

δαιμονίη παίδων, τί νύ τοι φρεσὶν ἔμπεσε τοῦτο 
πευκαλίμαις; πῶς ἄμμ᾽ ἐθέλεις ὀροθυνέμεν ἄμφω 
κήδε ἄλαστα λέγουσα; τὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτα 

κέκλαυται. 
ὴ οὐκ ἅλις, οἷς ἐχόμεσθα τὸ δεύτατον αἰὲν ἐπ᾽ 

ἣμαρ5 
γινομένοις; μάλα μέν γε φιλοθρηνής ὃ κέ τις εἴη, 
ὅστις ἀριθμήσειεν ἐφ᾽ ἡμετέροις ἀχέεσσι. 
θάρσει: οὐ τοιῆσδ᾽ ἐκυρήσαμεν ἐ ἐκ θεοῦ αἴσης. 

καὶ δ᾽ αὐτὴν ὁρόω σε φίλον τέκος ἀτρύτοισιν 
ἄλγεσι μοχθίζουσαν. ἐπιγνώμων δέ τοί εἰμι 
ἀσχαλάαν, ὅτε δή γε καὶ εὐφροσύνης κόρος ἐστί: 
καί σε μάλ᾽ ἐκπάγλως ὀχοφύρομαι 4 ἠδ᾽ ἐλεαίρω, 
οὕνεκεν ἡμετέροιο λυγροῦ. μετὰ δαίμονος ἔ ἔσχες, 
ὅσθ᾽ ἡμῖν ἐφύπερθε κάρης βαρὺς αἰωρεῖται. 

.1 Φ 

μον Δ ελιυυτπσνννι  νάις 4::.2.- Φανὼ ἡ. 
οὗ, ὦΣἱ7.17..4387 2 ἐπ᾿ ἦμαρ: οἷ. ΤΏΘοοΙ, 7}η80γ. 8. 8 

ὅδ᾽ γῃβ88 880 φιλοφρηνὴς 4. γῃ85 8,50 ἐποδύρομαι 
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ΜΈΕΈΘΟΑΒΑ, 49---4 

οὗ ὑποῖη ἃνγαὰὺ Ὀεγοπᾶ ὑπ6 ρίπν [᾿βϑὑμμηιβ, ἃ Πα 50 
Πᾶνα ποπα ἴο Ἰἰοοκ ἴο, 516 ἢ} δ5 ἃ ὑμυῖο6- ΒΟΥ 0 ]6 
ὙγΟ8 ἢ ποεαᾶβ ἴο τονῖίνα ΠΟΥ Πϑαγὺ-- θάνε ΟἾΪΥ ΤῊΥ͂ 
βἰβίευ Ῥγυσθδ, ἀηα 58η6 παῖ ΠΟΙ ΟΥ̓ ΒΟΥΤῸΥ [Ὁ ΠΟΥ 
Πυβραμα ΤΡ ΐο165, πα μ6 γοῦν 50} ; ΤῸ τηϑιῃίηκϑ 
ΠΟνΟΥ ἴῃ 4}} {Π6 νου] ἢδὺῃ νγουηδη ὈΟΥΠ 50 111-αὐοδα 
οὨΠάγοπ ἃ5 ἃ ἀοἂ δπᾶ ἃ τηδὴ 61ἃ Ὀεραεῦ ἀροῖ γοιι.᾿ἢ 

50 ἴϑγ 5ρΡᾶῖκα Μεραγα, ἴῃ στεαῦ ἔδαυβ 8 Πρ 50 Ὀὶρ' 
ἃ5 ΔΡΡΙ65 ἰπἴο θυ Ἰονεὶν θοβομπι, ἢγϑὺ δὖ πε ἐπουρῃΐ 
οὗ Ποὺ οἰ] τε ἀηα ὑμεγεδῆζου αὖ ὑπ6 ἐπουρηΐ οὗ ΠΟΥ 
[αῦπου πᾶ τηοῦμοσ. Απᾶ Αἰογηθηϑ, 56 ἰῃ πὸ τηδη- 
ΠΟΙ αἸα θεάονν ΠΟΥ ρᾷ]6Ὲ ὰῃ σἤθοκα τ ἔδαιβ, πα 
πον ἐειομίηρσ ἃ ἄἀθορ ἅδθερ κίρῇῃ, βρᾶκθ ψογὰάβ οὗ 
Ὑγβομ απῖο Π6Ὶ ἀθαὺ ἀδυρῆτζευ: 

““ΜΥ ΡοοΥ οἷ], 58 ὺ8 5Π6, “ψῇδῦ 186. σοθ ΟΥΕῚ 
ἴγ ρυυάθηῦ ἤοαυῦςΡ ΕΗον ἴ5 1 ποι νἱ]ῦ ΡῈ α15- 
αυϊοιϊηρ τι θοῦἢ 1} [Π15 18} οὗἩ βουγονγβ απίογρεῦ- 
016 ῦὺΡ Τποὰ Παρ θεαναρὺ ὕμθῃ) 80 την {ϊπ|65 
βεΐοσγαε  αὔα ποὺ {πῃ τηϊθίουξα ποθ ἢ ρόβϑαθθ 5 
ΘΠΟΙῸΡΉ Θ80 ἢ ἀαΥ 85 πε οοθῦὺρΡ 16 Πα ἐπμαΐ 
Βῃου]α [811] ἀ- οουπἰξίησ ἴῃ ὑπὸ τα ϑὺ οἵ υρϊβουῖθϑ Π|κὸ 
ΟἾΥΒ νου 6 ἃ νϑὺῪ ἴοπα Ἰονεὺ οἵ ἰατηδηϊζαζίοῃ. 
Βε οἵ σοοά οἤεεῦ; Ηδανθη μαίῃ ποὺ [ϑϑῃϊοπηθα ἃ5 οὗ 
ΘΌΘΝ ϑὑυ 5 ὑπαῦ. 

Απαᾶ νῆηδὺ ἰϑ το, [ πθεαὰ πὸ ἐθ ] πηρ, ἀθᾶὺ οἢ1]4, 
οἵ τῃγν βϑδάμαεβϑθ; ἴῸγ 1 οδῃ 566 πες βεΐοσγα τὴς Ἰδθουτ- 
ἰησ οὗ ὑπαραϊϊηρ ψοςθβ, ἃηα αοα νοῦ 1 πον σψῆηδί. 
᾿εἶ5 ἴο θ6 βοῦα ναχϑα ψῇθῃ ὑΠ6 νεὺῪ Ἰογ5 οὗ 1186 δῖα 
Ἰοαϊῃβοτηθ, δα 1 δηὴ δχοθϑάϊηρ 586 ἃ Πα ΒΟΙΤῪ ὕδοι 
5Βῃου]αἀθϑῦὺ Πᾶνα ρᾶτῦ ἴῃ ἴπΠ6 Ὀθαπαῖα] ἔοτξαπα ὑπαῦ παπρϑ 
5 580 ΠΘδΥΥ ογνευῃεδᾶ. Ἐὸν μεΐοτε ὑπε Μαϊὰ 1 ϑυγεδσ 

“ε 0868 τηϊδέογθι πο ΠΟ Ὴ ῬΟΒΒΘῸ5 ὰ8᾽ : ὑπ ΟὙὝθοὶς 15. "ΑΥΘ 
ποῦ ὑμθ ψγοθβ ὙΠΟ ῬΟΒΒΘ85 118, ΟΟΙηΐπρ ΘΥΘΓῪ ἰϑὐθϑὺ ἄδυ, 
ΘΠΟΌΡἢ ̓̓ 
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ΤῊΝ ΒύΟΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΤΒ 

Ν : Ν ζ Ἂν ὁ 7 ἴστω γὰρ Κούρη τε καὶ εὐξανος Δημήτηρ, 
“ 7 θ ᾽ὔ Φ τ’ τ,  ἈΑΗ͂Ν ὦ 3 , 1 ἅς κε μέγα βλαφθεῖίς τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσαι 
δυσμενέων," μηθέν σε χερειότερον φρεσὶν ἧσι 

᾿ Δ Ὁ δὲ στον φὐ εἰ εἷς ὃ ῇ 5 
στέργειν ὃ ἢ εἴπερ μοι ὑπὲκ νηδυιόφιν ἦλθες 
καὶ μοι τηλυγέτη ἐνὶ δώμασι παρθένος ἦσθα. 

» ΟΣ ᾽ 7 7 ΄ ΝΥ ΄ Ἂ ᾿φ “ 

οὐδ᾽ αὐτήν γέ νυ πάμπαν ἔολπά σε τοῦτό γε λήθειν. 80 
(. 7 ᾽ ἐξ 7 3 » Ν θ ἐλ, “ ᾽ δέ 

τῷ μή μ᾽ ἐξείπῃς ποτ᾽, ἐμὸν θάλος, ὥς σευ ἀκηδέω, 
᾿] ΕΣ 3 ῇ ,ὔ “ 

μηδ᾽ εἴ κ᾽ ἠὐκόμου Νιόβης πυκινώτερα κλαίω. 
οὐδ᾽ ὡς γὰρ νεμεσητὸν ὑπὲρ τέκνου γοάασθαι 
μητέρι δυσπαθέοντος: ἐπεὶ δέκα μῆνας ἔκαμνον 
πρὶν καί πέρ τ᾽ " ἰδέειν μιν, ἐμῷ ὑπὸ ἥπατ᾽ ἔχουσα, 
καί με πυλάρταο σχεδὸν ἤγαγεν Αἰδωνῆος" 
ὧδέ ἑ δυστοκέουσα κακὰς ὠδῖνας ἀνέτλην. 

“Ὁ , » 9 ψι  ΒῸ ἘΝ ΄ μὶ 

νῦν δέ μοι οἴχεται οἷος ἐπ᾽ ἀλλοτρίης νέον ἄθλον 
ἐκτελέων: οὐδ᾽ οἶδα δυσάμμορος, εἴτε μὲν αὗτις 
5 ΄ ᾿Εν 7 Μ»Μ Ἁ 4 ἐνθάδε νοστήσανθ᾽ ὑποδέξομαι, εἴτε καὶ οὐκί. 90 
πρὸς δ᾽ ἔτι μ᾽ ἐπτοίησε διὰ γλυκὺν αἰνὸς ὄνειρος 

ὕπνον" δειμαίνω δὲ παλιγκοτον ὄψιν ἰδοῦσα 
ἐκπάγλως, μή μοί τι τέκνοις ἀποθύμιον ἔρδοι. 
εἴσατο γάρ μοι ἔχων μακέλην εὐεργέα χερσὶ 

-" ς 

παῖς ἐμὸς ἀμφοτέρῃσι, βίη Ἡρακληείη: 
τῇ μεγάλην ἐλάχαινε δεδεγμένος ὡς ἐπὶ μισθῷ 
τάφρον τηλεθάοντος ἐπ᾽ ἐσχατιῇ τινος ἀγροῦ, 
γυμνὸς ἄτερ χλαίνης τε καὶ εὐμίτροιο χιτῶνος. 
αὐτὰρ ἐπειδὴ παντὸς ἀφίκετο πρὸς τέλος ἔργου 

Ἀ 3 “ ς ἀ [2 5 “ ᾿ 

καρτερὸν οἰνοφόροιο πονεύμενος ἕρκος ἀλωῆς, 100. 
Α 

ἤτοι ὃ λίστρον ἔμελλεν ἐπὶ προύχοντος ὃ ἐρείσας 
“ ἃ Ν ᾽ 

ἀνδήρου καταδῦναι, ἃ καὶ πάρος εἵματα ἕστο" 
Ε Π ΞΥΣ 7 ς Ν 7 7, 
ἐξαπίνης δ᾽ ἀνελάμψεν ὑπὲρ καπέτοιο βαθείης 

1 ὀμόσσαι ΒΥυυΠΟΪΚ ; ΤῊ85 -ση 5. δυσμενέων ῬδγϊοΐΡ]6 
8 στέργειν : Βγῃΐαχ ΒΒ 64 οὐίηρ ὅο ὑῃθ6 ἰηὐθγνθηὐίοη οὗ 
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ΜΕΘΟΑΒΑ, 75-1ο3 

ἰδ, ἀπ Ὀεΐοσς ὑπὸ γτόρεα Ἰεπιοίου-- -ἃ πα δὴν ὑδαὶ 
νἹΠ πον ἀπα οὗ 1] ἱπτοηὺ ἔογϑν εαγοῖῃ ὑπ 6586. Ψ}1}} σα 
ἴδ 5ογε---ἱ ἰονε πθθ πὸ ψϊῦ 1655 ὕπδη 1 Πδᾶ Ἰονϑᾶ 
πες νγεσὺ που οΟπι6 οὗ ΤΥ νου} ἃπα νοσῦ ἴποι ὑπ6 
ἀδὰγ οἷν ἀδυσηΐεν οὗ ν ἤουβθ. Απα οὗ {ῃϊ15 τιὲ- 
{πίη κο ὕπο ὑπγβοὶ οαπποῦ 6 ἱρπογαηῦ αἰτοροῦπευ. 
ΒΟΥ ἴΌΓα ΠΟνΟῚ βαὰὺ ἴδοι, ϑυνεαοϊῃθαγῦ, ὑμαὺ 1 παρᾶ 
66 ποῦ, ΔΙρεῖ 1 ϑῃου]ᾶ γγεαρ ἰαβδίευ. ὕπδη ὑπ6 ἔαϊγ- 
ἐγθοϑεᾶ Νίορθὸ πειβε!ῖ. ΕῸΥ ὄνθπ βᾳ 0 ἢ} ἰατηθηΐθ ἃ5 
ΠΘΙ5. ΔΙῸ ΠῸ ϑῃδιηθ ἴο ΡῈ τηδ68 οὗ ἃ τηοΐμϑυ ἔου {Π6 
1 Βὰρ οἵα ομῃ]ᾶ ἢ νἢν, 1 δἰ]δα ἔθου πἰπα τποπὶῃβ ἱρ ἢ 
Ὠΐπ ΟΥ̓ ΕΥΕΙ ἴ 50 ΤΩ ΠΟἢ ἃ5 θ6 6] Πίτη, ἀπα ἢς Ὀγτουρηῦ 
τη6 πὶρῇ απο {πε Ρογῖοσ οἵ ὕπε ααἴα οὐ Ἰ)εδδΐῃ, 80 1}}- 
θοϑίθα νγὰβ 1 ἴῃ {πῸ Οἱ ρϑηρβ οἵ Πΐπι ; δῃα πον 6 
8 5ΌΠ6 ἃυἃΥ ἀπο ἃ ΠῸῪ Δ ΟΙ, 4ΔΙΟπ 6 ἰηἴΐο ἃ ἔογεῖρ 
Ιαπα, ΠΟΥ οδῃ 1 [6]1, τοῦθ᾽ 5 ὕΠη6 γγοθ, ψ μοῦπου μ6 ψ]]}} 
θὲ σίνεη "6 ἃρϑίῃ Οὐ᾽ ΠΟ. 

Απαᾶ νψῇηδῦ 15. τιοσθ, ἔπογα 15. οομηα ἴο αἰδαυϊοῦ τὴν 
συγγοαὺ Θ᾽ υγ ΕΣ ἃ αἰγοία] ἀγα, δα ἴπ6 δάνευβε 
νἰβίοη Τηδῖκ 5 τὴρ δχοθθαϊηρὶν αἴγαϊα Ἰεθὺ ὄνον ἰδ 
γος βοτηθιίηρ πηϊονναγα ΠΡΟῚ τὴν ΟΠ] άτεη. ΤΉΘΓΕ 
ΔΡΡεαγθα υπίο τηθ, ἃ ὑγυβδῦν πηαύϊοοκ σγαθρθα ἴῃ 
θοΐῃ Παμπᾶβ, ΤΥ 800 Εθύδο]εβ ὑΠηΠ6 τηϊρηΐγ; δηά 
χε ὑπαὺ τηδύϊζοοκ, ονθὴ ἃ5 μα ἢἰγτεαὰ ἴο ἰδοῦν, 
ἢ6 ννὰβ αἱρρίπρ οἵ δ αἰΐοῃ δἱοὴρ ὑπθὸ εἄσε οἵ 
ἃ Βρυϊηρίηρ ΠΕ], ἀπα νγὰβ ψἱδπουὺ εἰγπ θυ οἱ ας ΟΥ 
Ρε]ϊεα Ἰεσκίη. Απαᾶνῆθη ἢϊ5 Ἰαθουτίπρ οὔ {Π6 βἴτοηρ. 
ἔδποθ οὗ {παῦ ρίαοβ. οἵ νίπθϑ νγὰβ σοῦ 41} ἴο 105 6επᾶ, 
ὕπθη νου ἢς βΐοῖς ἢ βϑραᾶθ ἀροι {Π6 ρΡ1]6 οἵ ὑῃς8 
δα Πα Ππαᾶ ἀϊσσεα δῃα ρὰῦ οὐ ὕποβθ οἱοῦμεβ ἢ6 
ψοα Ὀεΐοτε θα ἰο! ἔμποσα ουθηϊηθα ἀθρόον {πῃ 
ἄδερ ὑγεποῆ ἃ ἔτεα ἱποχῦπρα θη 016, πα ὕπο 6 το] δα 

ὀμόσσαι, οἵ. 'ΤΉΘΟΟΥ, 12. 4 4 πρὶν καί πέρ τ᾽ οἵ. 71. 1. 5688, 
ΤΏΘοοΥ., 2. 147 δ᾽ γη55 8180 λίστρον ἐπὶ προύχοντος σπεῦδεν 
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ΓΑ ὐναθα 

ΤΗΕ ΒΌΘΟΙΙΟ ΡΟΕῚΒ 

πῦρ ἄμοτον, περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀθέσφατος εἰλεῖτο φλόξ. 
αὐτὰρ ὅγ᾽ αἰὲν ὄπισθε θοοῖς ἀνεχάξετο ποσσίν, 
ἐκφυγέειν μεμαὼς ὀλοὸν μένος δ ᾿Ἡφαίστοιο' 
αἰεὶ δὲ προπάροιθεν ἑ ἑοῦ χροὸς ἠὔτε γέρρον 
νώμασκεν μακέλην' περὶ δ᾽ ὄμμασιν ἔνθα καὶ ἔνθα 
πάπταινεν, μὴ δή μιν ἐπιφλέξει δήιον. πῦρ. 
τῷ μὲν ἀοσσῆσαι λελιημένος, ὥς “μοι ἔϊκτο, 110 
Ἰφικλέης μεγάθυμος ἐπ᾽ οὔδεϊ κάππεσ᾽ ὀλισθὼν 
πρὶν ἐλθεῖν, οὐδ᾽ ὀρθὸς ἀναστῆναι δύνατ᾽ αὖτις, 
ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔκευτο, γέρων ὡσείτ᾽ ἀμενηνός, 
ὅντε καὶ οὐκ ἐθέλοντα βιήσατο γῆρας ἀτερπὲς 
καππεσέειν' κεῖται δ᾽ ὅγ᾽ ἐπὶ χθονὸς ἔμπεδον 

αὔτως, 
εἰσόκε τις χειρός μιν ἀνειρύσσῃ παριόντων 
αἰδεσθεὶς ὄπιδα προτέρην πολιοῖο γενείου. 
ὡς ἐν γῇ λελέαστο σακεσπάλος ᾿Ιφικλείης" 
αὐτὰρ ἐγὼ κλαίεσκον ἀμηχανέοντας ὁρῶσα 
παῖδας ἐμούς, μέχρι δή μοι ἀπέσσυτο νήδυμος 

ὕπτνος 
ὀφθαλμῶν, ἠὼς δὲ παραυτίκα φαινόλις ἦλθε." 

τοῖα, φίλη, μοι ὄνειρα διὰ φρένας ἐπτοίησαν 
παννυ ἴῃ: τὰ δὲ πάντα πρὸς Βὐρυσθῆα τρέποιτο 
οἴκου ἀφ᾽ ἡμετέροιο, γένοιτο δὲ μάντις ἐκείνῳ 
θυμὸς ἐμός, μηδ᾽ ἄλλο παρὲκ τελέσειέ τι δαίμων. 

1 μένος : ΤΩῊ55 8150 βέλος 2 φαινόλις ἦλθε : τὴ88 δἃ͵50 
φαίνετο δῖα 
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ΜΕΈΘΟΑΒΑ, τοφ-τ25 

θοῦ Ὠΐγη ἃ τηϑυνε]]οιι5 στεαὺῦ βαταθ. Αὐ {πὶ8 Πα 
γγαπῦ αὐΐοκὶνγ Ῥδοκνγατά, ἃπα 80 τὰπ ψὶὺῃ ἱπίεηῦ ἴο 
Ἔβοᾶρα πε Ὀδ] θα] τηϊρηῦ οἵ ἴῃς Οοα οὐ ΕἾτε, νι 5 
τηδύξοοϊκ Ἔνοῦ πο θεΐογα ῃἷἰβ θοαν |κ6 ἃ ῬΌΟ ΚΙ ον πα 
Εἰ Ἔγεβ υγπεᾶ πον {18 γὰν ἃπα πον ὑπμαῦ, Ἰοϑῦ ὑῃ6 
οοηϑαχηΐην ἢἤγα 5ῃου]α βεὺ Πίπη αἰϊσηῃῦ. ΤΉδη τηθ- 
ἐποαυρῃῦ ὑπ ποῦ] 6 ΓΡΒΊο165,  Π]πρ ἴο Αἰα Ὠΐτμη, 5! ρρβα 
ΟΥ̓́ΘΥΕΙ 6 οδτηθ δὖ ΐτη, δπαᾶ ἔ6}1] ἴο ἐπ6 δαυΐῃ, ΠΟΥ 
οου]Ἱᾶ ποῦ τἶθα ὰρ ἀραίη ; πᾶν, Ὀαὺ ἰὰγ ὕμπεγε Π6]01688, 
Πα 5οπη6 ῬΘΟΥ νὰ οἷα πᾶ γΠ0 οομδίγαϊ δα οὗ Ἰογ- 
1655 ἀρὲ ἴο [4]], Ποῦ ἢ οα ὑπ στουπα δηα πθθαβ τηπϑβὺ 
116, 8111 ἃ ῬΑϑβθηροΥ, ἕο {Π6 βαϊζα οὗ {Π6 τὔοσε Πομποιιτ 
οἵ ὲβ Ποῦ Ὀεαγα, ἴαϊκα Ηἰτη ὈΥ ὕπ6 παπᾶ πα γϑὶβα 
Ηΐτα θΡ. 80 ὑπ θη ἰὰὺ αγσεΐθου Τρ ο] 65. 8] ηρ ἢ δ 
ἃ5 ἴῸΥ τὴθ, 1 ψερὺ ἴο Ὀε6μο]α ὑπ6 ρϑυΐουβ ΡΠ ρμὺ οὗ 
Υ Ομ] άγαπ, {1}} 5166 0 τΠς6 ἀβ] οῖβ Ὁ] 6 νγὰβ σΌὍπθ ἤ ΌΤη Ὁ 
ΤΥ δγ68, 8πα Ἰἰο! μευ οοΐηθβ πὶ πε Ἰρη βουηθ 
ἀδνῃ. 

ΘΌΘἢ ἀγα ἴπΠ6 ἀγδϑιηβ, ἀθαν Πδαγὺ, πᾶνε ἀϊβαυϊεῖθα 
γὴ8 411 ὑῃε πἰσῃῦ Ἰοπρ ; πᾶ 1 ΟὨΪΥ ῬὈΥΔΥ ἘΠΘΥ͂ 81] τηδῪ 
δα ἔγοτη δὴν Πυχὺ οὗ οὐὐ ποῦβα ἴο τηϑκα τηϊβοῃϊθῦ 
παηἴο Ἐλισγϑίμοαβ ; ἀραϊηβὺ Ηΐπὶ θ6 ἔπ 6 ΡΥΟΡΉΘΟΥ͂ οὗ ΤΥ 
500}, αηᾶ Βαΐε οὐάδαίῃ ὑπαῦ, ἀπᾶ ὑπαῦ οὐγ, ἔογῦ ὑπὸ 

ΤΟ] ΠΙτηθηΐ οἵ 1{.᾿ 
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ΤΗΞ ΕΑ. ΑΠΟΝΙΒ 

ῪῊΙΒ ρέδοθ 07 Απαογδομέθωαρ ὑδ756 ἐδ δἤοιυη δοίἠ ὃψ οέψίο 

ἀπά ηιθίγο ἰο δ οΓ᾽ ἰαίο ἀαΐο, απὰ τυα5 ρῥγοδαῤίῳ ἐποον- 

ρογαίοά ἴπ ἰδ Βιιοοϊδς (Οοἰϊθοίϊοη οπΐῳ ὑδοαιδο ὁ ἐδ. 

οοηῃηθαΐοη, ἴηι δμδ)οοί τυϊἶι ἐμδ Γιαταθηῦ ἴον Α ΟΠ Ϊ8. 
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στυμνὰν ἘΣ, 
δὲ ΝΥ] : τὴ88 τε 

ΕΙΣ ΝΈΚΡΟΝ ΑΔΩΝΙΝ 

ἼΛΑδωνιν ἡ Κυθήρη 
ὡς εἶδε νεκρὸν ἤδη 
στυμνὰν 1 ἔχοντα χαίταν 
ὠχράν τε τὰν παρειάν, 
ἄγειν τὸν ὗν πρὸς αὐτὰν 
» Ν » 

ἔταξε τὼς "ϊῶρωτας. 
Δ ΟΣ» 5241 δ οἵ δ᾽ εὐθέως ποτανοὶ 

πᾶσαν δραμόντες ὕλαν 
στυγνὸν τὸν ὗν ἀνεῦρον, 
δῆσαν δὲ 2 καὶ πέδασαν. 

ἋἍ Ὰ ͵ ΄ 

χὼ μὲν βρόχῳ καθάψας 
ἔσυρεν αἰχμάλωτον, 
ἃ ἄς δῶν ’ὔ ὃ δ᾽ ἐξόπισθ᾽ ἐλαύνων 
ἔτυπτε τοῖσι τόξοις. 
ὁ θὴρ δ᾽ ἔβαινε δειλῶς, 
φοβεῖτο γὰρ Κυθήρην. 
τῷ δ᾽ εἶπεν ᾿Αφροδίτα 
“πάντων κάκιστε θηρῶν, 

Ἁ ῇ Ἀ » σὺ τόνδε μηρὸν ἴψω; 
΄ Ἂ. Υ̓ 2. κν 3 σὺ μου τὸν ἄνδρ᾽ ἔτυψας ; 

ς ᾿ 3. ν᾿ ἍΝ 

ὁ θὴρ δ᾽ ἔλεξεν ὧδε: 
ΝΠ 7 ͵7 ὀμνυμί σοι Κυθήρη 

οἵ. Βίοῃμ 1, 74: τὴϑ8 στυγνὰν 

10. 

τ δον) δι, λυναχδυω. 



ΤΗΒ ΒΑ. ΑΠΟΝΙΒ 

ΕΝ πε Ογίμούεδη 8ὰνν Αἀοηΐβ 

ἀεφδα, πἰ5 παῖ αἰβῆθνο θα ἂμ ἢϊ5 

οἤἴθοκθ νη 8πΠα ρδ]6, 58:6 μαᾶάβ. Π6 

ον ε5 ΡῸ ἔδίοῃ Πθὺ {π6 θοϑι, πα ὑπ Ὺ 

Τουτη νυ ἢ ἢσδνν ἀνγαὺ ἃπα βοουγθα {Π6 

ννοοαβ 11 ἔπθν ἔουαπα ἔπ6 5.]}] 6 η θοϑι. 

ΤΏθη ὑθου βῃδοκὶ θα Πίστη Ὀοΐῃ "εΐουθ 

δα 6] ηα, δηα ομα αἰα μὰ ἃ ποοβα 

δθουΐ ὑΠ6 Ὀυ ΒΟ ΘΥ 5 πθοῖὶς ἃπα 80 ἀτὰρ 

τη, ἃπα δηούμεν θα θουτεα ἢΐτη Ὁ ἢ 

ἢ ον ἃπᾶ 80 αἷα αιεῖνε, δηα {π6 

οὕϑνθὴ θεαδῦ ψϑηὺ δἱοηρ ἴῃ δὈ]εοὺ 

ἀτεδα οὗ πε Ογύμβεύεδὴ, Τπθη υρ- 

Βρᾶκε Αρῇῃγοαϊξε, βαγίηρσ, “Ὑ1εθὺ οὗ 

8411 Ὀραϑὺβ, οδὴ ἰἴὃ 6 ὕποὰ ὑπαὺ αϊάδὺ 

ἀεθρίϊε ἴο {π|8 ἔαϊγ. ὑπὶρἢ, ἀπα ποὺ 

ὑμπαὺ αἰαδῦ βυσκα τὰν Ὠυβθραπα "ἢ "Ὸ 

ψ Ὠϊο ὑπ6 ὑεδαβδὺ “1 οννεὰν ἴο {Π66, 
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ΤῊΝ ΒΌΘΟΟΙΙΟ ΡΟΕΊῚΘΒ 

᾽ 7 Ν Ν ΝΜ αὐτήν σε καὶ τὸν ἄνδρα 
καὶ ταῦτά μου τὰ δεσμὰ 
καὶ τώσδε τὼς κυναγώς" ; 
τὸν ἄνδρα τὸν καλόν σευ 

» », 7 οὐκ ἤθελον πατάξαι 
ἀλλ᾽ ὡς ἄγαλμ᾽ ἐσεῖδον, 

Ἁ ἴω 

καὶ μὴ φέρων τὸ καῦμα 
γυμνὸν τὸν εἶχε μηρὸν 
ἐμαινόμαν φιλᾶσαι. 

2 3' καί μ᾽ εὖ κατεκσίναζε"" 
τούτους λαβοῦσα τέμνε, 

7ὔ , ,ὔ τούτους κόλαζε, ἰΚὑπρι' 
, Ν 7 “ τι γὰρ φέρω περισσῶς 

ἐρωτικοὺς ὀδόντας; 
» ᾿] 3 7 οι Α “-“ 

εἰ δ᾽ οὐχί σοι τάδ᾽ ἀρκεῖ, 
ἊΝ , 

καὶ ταῦτά μου τὰ χείν;;. 
“ Ἀ - ἐἀυχ, , τί γὰρ φιλεῖν ἐτόλμων. 
Ἁ ἘΣ ͵7 ͵ 

τὸν δ᾽ ἠλέησε Κύπρις, 
“Ὁ , 

εἶπέν τε τοῖς ὥρωσι 
» ἴω 

τὰ δεσμά οἱ ᾿πιλῦσαι. 
᾽ “ΟΣ » 7 
ἐκ τῷδ᾽ ἐπηκολούθει, 

᾽ [ ᾽ » 
κἀς ὕλαν οὐκ ἔβαινε, 

Ν “ λο θ Ὰ 
καὶ τῷ πυρὶ“ προσελθὼν 

. Ι͂ ἔκαιε τοὺς ὀδόντας .ὃ 

1 μ᾽ εὖ: οἵ, Ῥ]αῦ. 71 εαοί. 1098 μάλ᾽ εὖ (με) 
συγκεκόφασιν δα ϑψηρ. 194 Α εὖ καὶ μάλ᾽ ἂν 
φόβοιο : γὴ88 μεν κατεκσίναζε ϑ'οΟΊΙΡΟΥ : Τὴ85 
κατεσίναζε 5 τῷ πυρὶ ἩρΙηδὶαΒ: ΙΏΒ58 τᾷ 
χερὶ ὀδόντας ΝΥ] : τὴ85 ἔρωτας 



ΤΗῈ ΒΑ. ΑΠΌΟΝΙΒ 

Ογυμουθδη,᾽ ἀηβυγενεα ἢ, “ὈΥ {πγβε] 

ἃπαὰ ὈΥ ἴῃγ Πυβραπα, ἃπαὰ ὈΥ {π688 

ὯὮΥ Ὀοπάβ ἃπα ὕπθβθ ὕῃν Βυπίβμηηθῃ, 

ΘΝ ψουὰ [πᾶνε 5ιηϊζίθη ἴἢν 

Ριο νυ Βυθθαπα θὺ ὑπαῦ 1 8ὰνν ἴῃ) 

ὕπεγα Ὀθδαῦ αι] 85 ἃ βἰαϊαθ, ἀπα οου]α 

ποῦ νυ βία πα {Π6 Ὀαγπίηρ πδα ἀθϑίγα 

ἴο σίνα ᾿ιἰβ πακβα {πὶρῇ ἃ Κὶβδβι. Αμὰ 

ΟΝ 1 ρΥὰν ἴπδθ τᾶκα σοοῦ ᾿ᾶνος 

οἵ τὴὲ ; ριᾶν ἴακθ ἀπα οαὖ οἱἕ {Π686 

ὕμ5Κ5, ΡΥΔΥῪ ἴακα 8πα ραηῖθἢ ἐβειη--- 

ἴου ἢν δμουαὰ 1 ροββθϑθθ ἰθοῖῃ 80 

Ραβδίοπαϊε ὃ Αμπα 1 {πδν βυῆοα ὑπ ες 

ποῖ, ἔμδη ἰδκα υὐὨ ομᾶρ8 8150-- -ο ῦ 

ψὴν ἀυνδὺ μον Κιβαὶ᾿ Τποη δᾶ 

Ογριυῖβ σοτηρδββίοῃ ἃπα ὑααα ἴΠ6 [μονα 

Ἰοοϑα ἷβ Ροπάήβ; δῃαὰ ἢ ψεπὺ ποῖ ἴο 

ἴπῃ6 ψοοάβ, θυΐ ἔγοπι {ὑπαὶ ἄὰν ἔου 

[Ὁ] οννεα Πδυ, ἀπα τπογθ, νγεπὺ ἴο ῃ6 

ἤγε πὰ θυτηῦ ὑμοβα Πὶβ ὕ5 κ8 ἀννᾶγ. 

2 
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ΞΙΜΙΑΒ 

Ι.-.- ΤῊ ΒΚ ΑΧΗ 

ΤῊΙΒ ροόηι τοα5 ργοδαὐίψ τυγεέέονι ἐο δ Ἰηδογιδοά τπρορ α 

υοίυο οορῳ οΓ δα ἀποΐθηξ αἀὸ τυϊξἦ τοὐιο, ἐγααλέοη σαϊα 

ἔρεϊισ τεαάδ ἐλε οοάθη Πονϑο απ τυἠϊοΐ, τυαδ ργοδογυθα 

ἴῃ: α ἑθηιρίε 97 Αἰΐόπα. ἼὍλ6 ἰὔηθ5 αγὸ ἰο δ6 τοαά ἀοοογώ-. 

ἴηι ἰο ἐδε περιδογίησ. 716 ηιοίγο ἐ5 οπογϊαηιδῖο, απαὶ δαοἢ 

ραῖν οΓ διαί ἰὔπιος οοπέαϊηδ ὁη6 ἤοοί ἰθ86 ἐψαη ἐΐδ ργε- 

οοαῖησ. ὍΠπὲ επιιδμαί αγγαηϑοηιθηΐ ο᾽ ἰΐιθ5 6 ργτοθαδίῳ 

πηι δέῖο. διριῖας οΓ Πμοάο5 Ποιγίσμφά αὐοιμέ Β.ο. 800, 
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1.-- ΤΗΝ ΜΙΝΟΒ 

ΤῊΙΒ ροθηὶ δεθηὶς ἰο ἤαυ ὕδοη Ἰηβογίδοά ὁπ ἐπε τοῖησς 9 

ὦ δέαξιιθ---ρογῆαρδ α υοἰδυθ δέαίε6---γΘργδθηίη Πους ας 

ὦ ῥεοαγεοα οἠϊά. Ζ7Τλὸ ηιοίγο ἐ5 ἰδ δαρια αδ ἐμαὶ οὐ ἐμὲ 

χε τοὐδἔ ἐλ ἀἰβεγοηοο ἐμαὶ ἰἤ6 ἰἕπος αγὸ ἰο δ τοαὰ ἴῃ 

ἐλδ εἰδαὶ ογάογυ. 16 ροθηὶ αἰδο ἀἰογδ ἔγονι ἐδ6 ΑΧΘ ἔῃ 

γπαδῖηο ἨῸ το εγθηοο, ἐποθρέ δῳ ἐΐ5 δλαρε, ἰο ἐδε νπρϑ οὐ 

ἴουθ. Μογϑουον ἐξ οοπμίαϊηδ πὸ πὲ 9}, ἀφαϊοαίϊοΉ. 
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πυπυπυ- 

ὃ, θυ-ὦυ- [-- ΓΝ Ευ- ΠΤ ΕΣ ἐορι 



ΠΙ.--ΤῊΗᾺΒ Κα 

ΓΗΙΒ ρίθοο τυομίἀ ἀρρέόαν ἐο ἤαυε ὑδθη ἀοἰμαζίῳ ἐρπιδογιδοεὶ 

προ απ 655, απὰ τυα5 ργοδαδίῳ οοηιροδοί ηιϑγοίῳ ας ἃ 

τουτ-ἀ6-ἴογοο. {0.50, τὲ ξονη»5 α' ἔπι ὅσ ἐμα ἀφυείορηιθηί 

97 δον ρίθοο5 ῥοίτυθθη ἐδ ἔγσυ ργθοθιίηρ ροόηιδ ἀπά 

ΤΠοοογλι᾽ ῬῖρεΕ. 116 ἴδηιθ5, ἰδο ἑΐοδο οΥἹ ἰΐλ6 Αχϑ, αγὲ 

ἰο ὧδ γοαὰ ὧδ ἐΐδῳ αγὸ πμριδεγεώ, απ αδ ἰἤθγο ἐδ ἨῸ 

ουϊάθηοα ἤογὸ οΓ ἀφαϊοαίίον, ἐἠδ μφυμδειαί γον ηειδέ ἤαῦυο 

α αἰ ογοηξ ρεγροϑδο ; ἐμε ροθηῖὶ ἡμιδέ δ6 Γ᾽ ἐδδ παίειν οὐ α΄ 

ρεςξίο οὐ γἱάάϊθ. δα ρίθος 15 ηιαγάθα ομέ ἤγοηι ἰδὲ 

Αχε ἀπά ἐδς ΝΥῖηρϑ οἡ ἐΐδ ομδ δίάθ, απ ἤγοηι ἐἤε Ῥὶρε 

οἡ ἐδε οἶλον, ὃψ ἐδδ υαγοίῃ οΓ᾽ ἐδ πιοίγίοαί δολθηιθ. 1716 

ἰΐπο5 ογασιωϊίῳ ἱμογθαθδε ἤονι ἃ ἰγοοδαῖο φιοηηι έοῦ 

οαἰαϊφοίίο ἰοὸ αὐ οογερίϊοαίοὰ αἰοοαηιοίοῦ οΓ᾽ ὅροπάίοος, 

απαρασοέ5, ραφοηδ, ἀπε ἀαοέῃ δ. 

16 ““ Ἰλοτίδῃ πὶρ τη σα] 6 ̓̓ ἐς ἐἠε ροοέ απὸ ἐδδ “τὸν 

γαῖ᾽ ἐἠά ροθηι ἐξδοί. 
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μ-ι ὦ «-- δι ὦ νυ»-ὶ 

12 

10 

ιΨΏΡ σοῦ 

11Π1.----ὩὸοΝ 

Κωτίλας 
τῇ τόδ᾽ ἄτριον νέον 
πρόφρων δὲ θυμῷ δέξο: δὴ γὰρ ἁγνᾶς " 
τὸ μὲν θεῶν ἐριβόας “Ἑρμᾶς ἔκιξε3" κἂρυξ 
ἄνωγε δ᾽ ἐκ μέτρου μονοβάμονος͵ μέζω πάροιθ᾽ ἀέξειν ἢ 
θοῶς δ᾽ ὕπερθεν ὠκυλέχριον νεῦμα ποδῶν σποράδων᾽ 

πίασκενϑ 
θοοῖσ ( τ᾽ αἰολαῖς νεβροῖς κῶλ᾽ ἀλλάσσων ὀρσυπόδων, 

ἐλάφων τέκεσσιν' 
τηλεκραίπνοις" ὑ ὑπὲρ ἄκρων ἱέμεναι ποσὶ λόφων κατὶ 

ἀρθμίας ἴ ἴχνος τιθήνας, 
καί τις ὠμόθυμος ἀμφίπαλτον αἷψ᾽ αὐδὰν θὴρ ἐν 

κόλπῳ δεξάμενος θαλαμᾶν πυκωτάτῳ 8 
κἀτ᾽ ὦκα ᾿βοᾶς ἀκοὰν μεθέπων ὅγ᾽ ἄφαρ λάσιο 

“νιφοβόλων ἀ ἀν᾽ ὀρέων ἔσσυται ἄγκος" 
ταῖς δὴ δαίμων κλυτὸς ἷ ἶσα θοοῖσι πόνον δονέων ποσὶΐ 

πολύπλοκα μεθίει μέτρα μολπᾶς. 
ῥίμφα πετρόκοιτον Ἢ ἐκλιπὼν ὄρουσ᾽ εὐνὰν ματρὸ 

πλαγκτὸν μαιόμενος βαλιᾶς ἑλεῖν τέκος" 
βλαχᾷ δ᾽ οἰῶν πολυβότων ἀν᾽ ᾿"ὀρέον νομὸν ἔβα 

τανυσφύρων τ᾽ ἀν᾽ ἄντρα τ Νυμφᾶν, 
ταὶ δ᾽ ἀμβρότῳ πόθῳ φίλας ματρὸς ῥώοντ᾽ αἶψ 

μεθ᾽ ἱμεροέντα μαξόν, 
ἴχνει θενὼν τόνον 3 παναίολον, Πιερίδων μονόδουπο! 

αὐδάν, | 
ἀριθμὸν εἰς ἄκραν δεκάδ᾽ ἐἰχνίων, κόσμον νέμοντα ἢ 

ῥυθμῶν' 
φῦλ᾽ ἐς βροτῶν ὑ ὑπὸ φίλας ἑλὼν πτεροῖσ 
λίγειά νιν κάμ᾽ ἀμφὶ ματρὸς ὠδίς" 16 
Δωρίας ἀηδόνος" 
ματέρος 

λ 

ι15 ματρός 

Εὸγν οὐἱύϊοδ! ποῦββ 5866 Ὁ. 499. 
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ΠΙ.--ΤῊἙ Ἐσα 

Ιο Πεῖε ἃ μὲν ψεΐδ οἵ ἃ ὑνιεουίηρ τόμου, ἃ 
Ποτίδη πἰρῃιηραϊ]α ; ταοεῖνα ἰδ ψἢ ἃ τἱρηῦ σοοῦ 
Ὑ111, ΓῸΓ Ρυτα νγὰβ ὑπε τηοῦθμου γῇοθα ΒὮ Π}ν {ΠΥ 65 
αΙὰ ἸΙαθουν ἕο 10. Τῆς Ἰουᾶ-νοϊοδα Ποιὰ οὗ {με 
Οοὐάβ ἴοοκ ἰδ ἃρ ἔοηηυ Ὀεπθαῦῃ [8 ἀθᾶὺ τηοῦμ ον’ 
νΐηρΒ, ἀπά οὐδ 1Ὁ διηοηρ Πα ὑτ065 οἵ τηθη δηα βᾶβ 
ἰδ ἱπούδαβα 105 ΠΌΤΟΥ ΟὨ ΔΙ τηογ6 δηα τηοτ---ἰ δῦ 
ΠΌΤΩΡΕΙ οαρίηρ ὑπὸ 116 ἀπ ογάθν οὗ γῃγίμτ--- 
ἔγοη ἃ οπμϑ-οοϊθα τηθαβθασα αναῃ απΐο ἃ {Ὁ}} ἴθῃ 
ΤΩΘΑΘΌΓΕ5 : δηα αυοΚ)ν 6 τηδᾶςδ ἔαὺ ἔγοτη ἀθρόον ὑῃ6 
5. γ-58]ηὐηρ 5]0ρ6 οὗ 115 ναρτδαηῦὺ ἔδβεϊ, βὑυΚίηρ,, ἃ5 
ἢ6 ννεῃΐ οῃ, ἃ τηούϊαυ βιγαίη πάθεα Ὀαΐ ἃ τἱρῃῦ οοη- 
οογάδηῦ οΟΥὙ οὗ πε Ριογίδηβ, δπα πηδκίηρ Ἔἐχοθδηρσα οὗ 
᾿τὴ5 ἢ π6 γα ]α ἔαννηβ ὑπὸ στ Ομ] γε οὗ 
ἴΠς6 οοὺ-ϑὑἰγτηρ 5ἴαρ.-- Νοὸν ἔπαθε ἔδννῃβ ὑΠτΟῸρΡἢ 
ἱτητηοσίαὶ ἀδϑίγε οἵ ὑπεῖν ἀθδῦ ἄδη α0 τυϑἢ ἀρϑοα ἴδεν 
Πη6 Ῥεϊονδα ἰεδαῦ, 411 ραϑϑίηρ νυν ἔδτ-Παβύϊηρ ἔδεε 
ΟΥ̓ΟΙ 6 ΒΙΠ]ορ5 ἴῃ ὑπ6 ἔγαοκ οἵ ὑπαὺ ἔθ μα] ν Παγ56, 
δ:ηα νυ ἃ Ὀϊοαῦ ὑπαν ρῸ ὈΥ {πε τηοὰπηΐϊαίῃ ρᾶβῦμγ 685 
οἵ ἴῃς. ἐποιβαπα ἔδεαϊηρ 56 6βρ πᾶ τπδ οἂνεβ οἵ {με 
5] πᾶθυ- πη Κ]οὰ ΝΎΙΏΡΉΒ, 1}} 411 δὖ οὔσοθ βουὴξ οὔ6]- 
Πδαγίθα Ὀβαβϑῦ, τϑοϑίνιηρ ὑπεὶγῦ δομοίηρ ΟΥΥ ἰπ ὑῃμ8 
ἄδηβα [ο]α οἵ ἢϊ8 ἀδῃ, ἰδβὰρ5 βρβεάλγ ἔουξῃ οὗ {πε 
Ὀεα οὗ 5 τόοκΥ ᾿αἱν ψ ἢ ἱπξθηῦ ἴο οαἴοῃ οπα οὗ με 
νὰ ἀθυΐπο ΡΥΌΟΡΘΠΥ οὗ ὑπαὺ ἀδρρὶθα ταοΐμου, δηάᾶ᾿ 
ὕπθη ϑυ ν [Ὁ]]ονίηρς ὑπῈ βουπᾶ οὗ ὑπαὶ ΟἿὟῪ 
βίγαϊ  ὔνναν ἀδυθθῦῃ ἐΠγουρἢ ὑπΠ6 βΒαρροῪ 46]] οὗ ὑπε 
Βηονν-ο]8Δα Π11]15.---ΟἹ ἔδεῦ 85 βυυ 1 ἃ5 ὑπεῖγβ ἀσροϑα ὑμαΐ 
ταπονηδα (οά {πε Ἰαθοῦν, ἃ8 6 βρεα πε τηδηϊξο]ϊά 
ΠΘΔΒ.1165 οὗ ὑΠ6 βοηρ. 
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ΒΙΜΙΑΒ, ΠῚ 

ΝΌΤΕΒ τὸ Ρ. 496. 

1 φ8π5 Βουρκ- 1} : γὴβ5. (τ ἢ ἱποουρογαῦθα ρ]05868) τῇ τόδ᾽ 
ὠὸν νέον ἃγνᾶς ἀηδόνος" πανδιωνίδας δωρίας. νασιώτας ἄτριον' 
ῥόδου (οΥ τί τόδ᾽ ὠὸν νέον ἀηδόνος Δωρίας ἀγρίου) 2 δὴ γὰρ 
ἁγνᾶς ΑἸ δ βῖτι5 : Τὴ55 δεῖ γὰρ ἁγνᾶ, δὴ ἁγνὰ 8. ἔκιξε : Τὴ58 
αἶβὸ ἤκιζε ἋἍ4 τὴ85 αἷ8βὸ ὄνῳ δ᾽ μέζω ΕἸ : τηϑ88 μέγαν ἀέξειν : 
Ἰη55 8δἰβϑοὸ ὥυνξε ὅ ὠκυλέχριον Εἰ: τὴη88 ὠκὺ λέχ. φέρων 
πίασκεν, οἷ. Ῥιπά. 0. 4. 150 : τη85 8150 πίφαυσκεν 6 θοοῖσι Ἐϊ: 
ἴη885 θοαῖσιει 7 τηλεκρ. ΕἸ : Τη58 παλαικραιπνοῖς 8 θαλαμᾶν 
ἨΔΘΌΘΙΠΗ : ΠΊ55 τῶν πυκωτάτῳ : Ττη858 πουκότατον, πουκότητα 
9 κᾷτ᾽ ὙΝῚ] : τη88 καὶ τάδ᾽ λάσιον ϑδΙτη : Τη88 τῶν ἔσσυται 
ἄγκος ϑδϊτη : τη85 ἔσσυτ᾽ ἀνάγκαις 10 κλυτὸς ΒρἸκ : Π188 -αἷς 

ἶσα θοοῖσι πόνον δονέων ποσὶ «800005- Εὶ : Π155 ἴσα θεοῖς ποσὶ 
δονέων ΟΥ̓ θε. π. πονέων 11 πετρόκ. ὥϑδίτη : [Ὧ88 πτερόκ. ΟΥ̓ 
περίκ. 13 βλαχᾷ ΕἸ: τη88 βλαχαὶ, λαχαὶ ὀρέον -Ξ ὀρεῖον ΕἸ: 
Τη55 ὀρέων τ᾽ ἀν᾽ ἄντρα ἘἸ : Τη88 τ᾽ ἄντρα ΟΥ̓ ἄντρα 18 θενὼν 
τόνον ΕἸ : Τη88 θένον τὸν, θενὼ τὰν 14 χη. ἰθὺ ἄκρον 
ὑπὰ8 ΒρΙΚ : τὴηϑ8 κόσμιος νέμοντο ῥυθμῷ, κόσμον νέμοντα ῥυθμὸν 
δ᾽ πτεροῖσι ϑιΟΔΊΙΡΘΥ : Π55 πέτροιξ, πέτροισι 16. κἀμ᾽ ἀμφὶ ΕἸ: 
ΤῊ55 καμφι ὠδίς : ΤῊὴ88 880 ὠδὶς ἁγνᾶς 
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ΤΗΞΟΟΒΙΤΟΞ 

ΤΗΒ ΒΗΚΡΗΞΒΕ’ 5 ΡΙΡΕ, 

ΤῊΕ ἔθ ΟΓἹ ἐμὶ8 ριεξίο- ροθηι αγὸ αγγατσοά τη ρα175, 

οαοΐ, ραΐγ δοῖησ α εψἰἰαδίο «πογέον ἐἤαη ἐΐδ ργϑοράϊηρ, ἀπά 

ἐθα ἀαοίψίϊο ηιείγε αδδοοπαϊην ΤΥοὴι ἃ ἠεδχαηιθίου 0 ἃ 

οαἰαϊφοίϊο αἰϊηιοίον. 7Τὴθ βοίμέοηι ὁ τέ 5 α δλορλογα᾽ 5 

Ρὲρε ἀοαϊοαίεά ἰο Ῥαπ ὃψ λοοογ. λσ ρίδοο ἐδ 50 

ἤμἰ ὁ ριώιδ αἂϑ ἰοὸ ργϑοίμαιο ἀορομγαίο ἐγαπδίαου. 16 

ορίίμοί Δίογορδ, αα αρρίϊοὰ ἰο Κοΐο, δ θαρίαϊποα α8 

δεηίοηοο-οἰγίαϊην, δεοαιδα οἤε οίυθος οπίψ ἐμε ἰαδὶ 

ουἱαδίο5 (5), δμέ ἰλόγα 5 αἷἰδϑὸ α ρίαψ οα Μενορὲ 

“ Τλοοοαϊϊαη. ΤΖ7Τλὸ οἰγοηϑοδέ γϑαδοη ̓  707 ἀοιδίϊηρ ἐδ 

δοἰ : οομέαϊηοα ἀϑδογὶρίϊοη 97) ἐμὲδ τοηιαγλαδίε τουτν-6- ἕο Γ 8 

ἰο Τλοοογίίι 6 ἐμαὶ ἐμε σμορλογα᾿ 5 ρὲρε ὁ Ἵεοοογξιιδ᾽ 

ἐΐγι τυοιϊα δθόηὶ ἰο ἤαυε ῥδοη τεοίαησμίαν, ἐδ ἐμδε5 δεῖς 

ΟΓ ἐφμαὶ ἀρραγεοηΐ ἰοηρίς, απὰ ἰδὲ αἀϊογόποα οΓ ἰοπε 

δϑομγϑά ὃψ τας Πἰϊσ6. Βεέ ἰο ἐδ τἱααἰθ-ηιαξον ἀπά ἠδ 

1 Αἀναμορά ὃν Μζῃ. Α. 85. Ἐ᾿. ὅουν ἴῃ δὴ ἀπρα 15 η6α ΡΔΡΘ. 
γ ὨΙΟἢ Ἀ6 δ5 Κὶπαϊν δἰ]ονυνθὰ τὴθ ἴο γϑϑᾶ, 
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ΤΗΕ ΡΑΤΤΕΈΒΝ-ΡΟΕ ΜΒ 

ρεδίϊο α ροόηι τῦα5 ρμγίγιαγιίμ δοηιοίἠἑηρ ᾿θαγά, πο δοηιο- 

ἐλῖτρ δθθη, απὰ ἐδ υαγϊαίίοι ἐπι ἐκ ἠπδαγὰ ἰθηρσίν ὁ ἐμὸ 

ἐΐπιδ5 τυοιια οογτοδροπά παξιυγαἰΐῃ ὁποιρσὶ ἰο ἐΐ6 υατϊαΐϊοη 

ἦπ ποίε οΓ᾽ ἐλθ ἐμδος ὁ6 ἐδα ρῖρε6. Μογεουθῦ, θυθνῳ 

φιιιδίοαϊ ρϑγϑοη ηιιδὲ ἤαυς ἔποῖνη ἐμαΐ, εἰ δοίυοίψ, ἐδδ ἐπιδδο 

γυ6γ6 τποφμαῖ, Τλο αοιιίϊηρ 9 ἐΐπ6 ἰΐπεβ 15 ἰὸ ὧὲ 

οαρίαϊμοα α5 ἃ τπ6γ6 δυοίμέϊοπαγῃ δεγυϊυαί. 16 ἀρρίϊοα- 

ἐΐοη ο7 ριιδείος οὐ γἱάαἰθ5 ἰο ἐδ 7ογηι 0 οοηιροδίξοη. τυαϑ 

ποῦν, ὦπέ ἐπι στυϊησ ἀύριδοῖ ἐλ ραϊγοηψηνὶο διηυοἠίαας ἐδὸ 

αμέθον ἐδ ργοδαῤίῳ αοἰπονοίο οἵη ἠϊδ ἀδδέ ἰο ἠϊδ ργο- 

εἰθοσ550 7, ϑιηοϊοζι δοῖησ α ροί-παηιθ ἔογηι ΟΓΓ" ϑδἠηπίαδ, ας 

Ανεμηξολι 0 γ Δηιψπέας ἐπ ΚΠ. 1} 80, ἐμ Ῥὶρε ἐς 

απίογῖον ἰο ἐδε Ἡδνυνοοὺ Ηοιηθ, ἀπε τ506 ἤαυς ἤδγα ἐΐὸ 

ογσίη 0 ἐμ6 ροοί᾽ 5 πἰοβπαηια.. 
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ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ.----ΣΥΡΙΓΞ 

Οὐδενὸς εὐνάτειρα μακροπτολέμοιο δὲ μάτηρ 
᾽ .) ΄ Ἀ Ω͂ 2 Ὁ 

μαίας ἀντυπέτροιο θοὸν τέκεν ἰθυντῆρα, 
διττς “4 Ψ , ͵ οὐχὶ κεράσταν, ὅν ποτε θρέψατο ταυροπάτωρ, 

ἀλλ᾽ οὗ πειλιπὲς αἶθε πάρος φρένα τέρμα σάκους, 

οὔνομ᾽ ὅλον δίζων, ὃς τᾶς Μέροπος πόθον 

κούρας γηρυγόνας ἔχε τᾶς ἀνεμώκεος, 

ὃς Μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ἰοστεφάνῳ 

ἕλκος ἄγαλμα πόθοιο πυρισμαράγου, 
ἃ ͵ ᾽ , ᾿ ͵ 
ὃς σβέσεν ἀνορέαν ἰσαυδέα ιὸ 

παπποφόνου Τυρίας τ᾽ ἐξήλασεν" 

ᾧ τόδε τυφλοφόρων ἐρατὸν 

πῆμα ἸΠάρις θέτο Σιμιχίδας" 

ψυχὰν ἃ βροτοβάμων 
[4 εἰ , στήτας οἷστρε Σαέττας 

τν Ἀττι δ 
κλωποπάτωρ ἀπάτωρ 

λαρνακόγυιε χαρεὶς “ 

ἁδὺ μελίσδοις 
͵ 

ἔλλοπι κούρᾳ, 

Καλλιόπᾳ 0 

νηλεύστῳ. 

ἐ ΤΩΒ5 8150 πυρισφαράγου 5. βὸ Ηδ6Ὀ : Π|55 ἀφείλετο ΟΥ ζῈΡ 
3 ἃ ἩΘΟΙΚΘΡ ; Π155 ἀεὶ ΟΥ ὦ 4 χαρεὶς Ηδοϊκ : Πη88 χαίρεις 
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ΤΗΒΟΟΕΒΙΓΤΊ5.-.--ΤῊΝ ΒΗΒΚΡΗΒΕΒ 5 ΡΙΡῈ 

Οανββοὺβ 1616- 

ΤῊΝ μεαξεγε οἵ ποῦοαυν δπα τηοΐποὺ οὗ {πΠ6 νγδΐ- 
ΤΟ 5 Πογάβτηϑῃ οὗ (σοδίβ) ὕΠ6 ροδῦ 

θη Ὀγουσηῦ ἰουῃ ἃ πὴ ]ς ἀϊτεοῖοῦ οἵ 
ἰμαῦ βυοκΙεδα οὴ6 (ἄδθω, ἴου υΒοτη ἃ βύοῃθ ντὰϑ βυυϑυϊαϊοα Οογαβίδβ, 

ἐθ6 πὐϑ8ὲ οὖ {6 νἱο-βἴοῃθ, ποῦ {π6 
Ἰοηρ-Που θα -Ξ Οοτηδίδβ, ᾿Θρ-αϊνϑα 668, οἴ, 7. 80 ῃηα γ οτρ. 6. 4. 850 

πουπιδα οπ6 0 γγὰβ οποα ἔξα ὈγῪ ἼΒΕ 80ῃ οἵ ἃ Ὀὰ]}, 
Ῥὶὺν5 (ΡΊ}6)Ξ:} -ΕἸΌΥΒ ; 10 γ}8 τ β! 61 -σίτῃ ; ἰὴ 6 Οἱά 

θαΐ Πίτη ψγῃοβε πεαυὺ νγὰβ ἤγεα οἵ οἱὰ Ὀγ {ῃ8 Ρ-1685 
ΒΡΘΙ Πρ. ΞΘ 68, ἴ. 5. ΌΟΒΒΟΒ ἐϊέ, ΠΟ]6 ; Ῥ81 ΞΞ 811 δοεαῦ- 

ἴη6 οὗ θυ ΟΚΙΘΙ5, αἸ5ἢ Ὀγ πᾶῖηδ δηα ἄουϊ 016 
Ἰοσροᾶ 

ὈΥ παΐυγα, πίστη ὑμπαῦ Ἰονεα {ῃ6 ψἱπηα- νῦν νοὶο6- θΟΤῚ 
ΕοΠο {ϊξ. νοϊοο-αἰν αΐηρ (οὗ Μ81}) ΒΥΥΪΩΧ 4150- δύυϊα 

γηδθη οὗ τηογΐαὶ 5ρεθοῖ, Πΐτῃ ὑπῦ [5 ϊομ θα ἃ βου 
ὑπαὺ ἢν ]]εα τ ὑΠῃ6 νἱο]ε-ογονπθα Μαβα ἰηἴο ἃ 

ἴον ϑ'υυϊηκ 

τηοηπτηθηῦ οὗ πα ἤδυν ἔσσπδοα οἵ ἢϊβ ἰονε, Πίστη ὑμδὺ 
{9 Ῥογβίδηῃ δὖ ΜαυδΠΟΩ 

οχυϊη συ 564 {Π6 τηδηποοα ΜΠ οἢ νγὰβ οὗ βαυδ] βουπα 
Ῥϑυβθυβ Εγορῶ (ΕἸ ῸΥΟΡΘ) νγὰβ ἀδαρ ον 

ὙΠ ἃ στδηϑῖγο- βυθοῦ δπα ἄτονα ἴὖ οὐ οἵ ἃ τηδία οὗ 
οὗ ἃ ῬΏοΘ οἶδ}. ΤΉ Θο-οΥἱ τὰ τ [αρὸ Ὀθῦνγθθῃ 

Ἴγτα, Ὠΐπη, ἰῃ 5ῃογῦ, ἴο γῃοτη 8 βαεῦ ἃρ Ὀγ {18 Ῥδυὶβ 
ΘοΩ͂ΒΙ ὩϊΟΚ ΔτὴΘ οὗ Τ᾿ πθοουΐζι5 νγῸ6 τε ροϑβδϑβίοῃ, γϑῖ, ὕο [ῃ6 

ἐμδῦ 5 5οη οὗ ϑδιγηίοῃβ ὑΠὶ8 ἀο᾽ θοῖδθ]α ρίθοα οὗ υπ- 
ΒΟΓῸ ἅθον 6 ἐ.6. γηο]οβ Κίῃ να] ]ϑῦ, {{ξ. σθᾶτουβ οὗ ὕΠ6 ὈΠΠᾶ ; 

Ῥοδοθίμῃ] σοοάβ ἀδδαὺ ἕο {Π6 Ὑγδαγο β οὗ Π6 ὈΠΠαΙηΔΠ᾿ 5 
Πα τὸ σα! ]οῦ {ἰξ. γαατι-γθϑαϊηρ ; Ῥγοτηθύθ.5 τηϑαᾶβ 

βἰςη, ψῦ ἢ ψῃΐοἢ Ποαυ ον νν6}} ρθαβθα, ἴμοι οἷαγ- 
Μϑδῃ οὗ οἷανῦ Ὀεϊονρὰ Οὐρμα]ὸ (οἵ. Ονἱὰ, Ταϑί. 3. 805) ΒΟ. οὗ 
ἰγοδαϊηρ σααῆγν οἵ {πΠ6 ἱἃ,γαϊδη απθϑη, αὖ πος ὑῃϊοῖ- 
Ἡδυγηθβ, δη4, ἴῃ 8. 5Β6Ώ856, Β0ηι οὗ Οὐ βΒβ6Ὸὺ8Β πὸ. Ῥοχ-Ιορρ θα, 

Ὀερσοΐξεη δπαᾶ ποηο- αροίξαμ, γγῃοθ6. Ρερδ Ὀ6 ἰ698, 
Ῥοχ-εβοοῦῖ ἶ 

0586 ἰαρθ 6 ρερβ, ρίαν βαθὺν ἵ ργὰγ ὕπεα υπῖο 
ἘΞΠΟ οαιγηοῦ ΒΡρθδῖκ οὗ Πουβοὶ 

ἃ τηϑίἀθη ψη0Ὸ 15. πὰὰῦΐα ἱπαθθα δηᾶ γεῖ 15 δπούμευ 
Ξεοῦ θαυ ὶἔι] νοΐοθ 

Οδ]Π]ορὸ ὑπαῦ 15 μοατὰ Ραυΐ ποῦ 56 6ῃ. 
1 Βύγιοῦν ὅπ οοπῃρουπᾶ Βῃου]ᾶ πηϑδῃ “ πᾶροᾶ Ὀγ Θοά. 
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ΘΟΞΙΑΌΑΚΞ 

ΤΗΞἙ ΕἸΒΒῚ ΑἸΤΤΑᾺΒ 

ΤῊΙΒ ρειξεῖθ ἐδ τυγίίξοη ἐπ ἐἢ6 Τανεδῖο ἠιοίγ απαᾶ οοηιροδϑα 

97 ἔννο. ραϊγ5 ΟΓ οοηιρίοίο ἰὔπιθ5, υ6 ραῖγ5 ὁ μαϊείληθ5, 

γε ἔγυο ραῖγ5 οΓ ἐλγοο- ιαγίον ἰἴγι65, αὐγαηρϑα τη. ἐδ ΓὈγΉι 

97 απ αἰίαγ. ΟΥ̓́ἐμε τυγίξον ποίμιιο ἐδ ἔπολῦη ; ἦδ τ0α5 

᾿ οδυϊοιιίῳ αοφιαϊπίοά τοἱέδ ἐθδθ Ῥὶρε απά αἰδο τυἱῇ 

᾿οοράγοη᾽ 5 ΑἸαεχαηᾶτα. 1716 ροθηὶ 15 ηιθηϊοηθὶ ὃν 

Γμιοίαη (1,οχίρη. 25), διέ ηιοίγίοαί οοπδιἀθγαίοηβ ροῖηί 

0 ἐΐδ δοῖησ 07 οοποίαογαδίῳ ἰαίον ἀαίε ἐΐαη ἐΐθ Ῥὶρε. 

Μογθουον, ἐδ ἰάφσα 9 πιαλῆηρ ἡ αἰέαν ΟΡ᾽ υθγ865 ργε- 

᾿κμρροδο5 α οἰαηρε πὶ ἐδ οοποορέϊοπ 96, τυῆαὲ α ροθηὶ ἴ5. 

1 τυαβ ποῖῦ α ἐπίηρ οὗ τπῖ ἀπά ραρον, απὰ ])οδίαάας 

δ6θηι5 [0 ἤαῦυθ ἐπίογργοίοα ἐμε Ῥὶρε ἦπ ἐΐλθ ἰΐσῆξ 97 ἐπα 

ρῖρε68 ΟἿ Πὲς οἵοη ἔπιθ, ας γεργδϑοηίϊηρ ἐΐδ ομξυαγα 

ἀρροαγαποα οΓ αἡ αοἰμαὶ ρῖρε. 
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ΔΩΣΙΑΔΑ ΔΩΡΙΕΩΣ 

ΒΩΜΟΣ 

Εἱμάρσενός με στήτας 

πόσις, μέροψ δίσαβος, 
“φ»᾽ ᾽ ΄ 53 ᾽ ,ὔ , 

τεῦξ᾽, οὐ σποδεύνας ἷνις ᾿Εμπούσας μόρος 

Ῥεύκροιο βούτα καὶ κυνὸς τεκνώματος, 

χρυσᾶς δ᾽ ' ἀΐτας, μος ἑψάνδρα 

τὸν γυιόχαλκον οὖρον ἔρραισεν, 
ἃ ες 7 ,ὔ 

ὃν ἅἁπάτωρ δίσευνος 

μόγησε ματρόριπτος" 
4. ν Ν [οὶ : 0) ΄ 
ἐμὸν δὲ τεῦγμ᾽ ἀθρήσας 

Θεοκρίτοιο κτάντας 

τριεσπέροιο καύστας 

θώυξεν αἴν᾿ ἐύξας 3 

χάλεψε γάρ νιν ἰῷ 

σύργαστρος ἐκδυγήρας ὃ 

τὸν δ᾽ αἰλινεῦντ᾽ 4 ἐν ἀμφικλύστῳ 

Πανός τε ματρὸς εὐνέτας φὼρ 

δίζῳος ἷνίς τ᾽ ἀνδροβρῶτος ᾿Ιλοραιστᾶν ὃ 

ἦρ᾽ ἀρδίων ἐς Τευκρίδ᾽ ἄγαγον τρίπορθον. 

1 χρυσᾶς ΕΓ: τὴἜὲβ χρυσὰς, -οἷς, -οῦς δ᾽ : δἀάρα Ὀγ 
Δ] Ο Θη8 6 Υ 2. αἴν᾽ ἰύξας ϑϑαίτη : τηϑ5 ἀνιύξας 8. ἐκδυγήρας 
ΞΔΊΤΩ : Τ585 ἐκδὺς γῆρας 4 αἰλινεῦντ᾽ ἩΘΟΙΚΘΥ : Τη55 ἀεὶ 
λινεῦντ᾽ ΟΥ ἐλλινεῦντ᾽ ὅ γηβ8 ἰνοραίσταν, ἰλοραίστας, ἰλιο- 
ραίστας 

σού 



ὈΟΒΙΑΌΑΞ 

ΤΗΒΕ ΕἸΒΒΤ ΑἸΤΑΝ 
Φάβοὴη Μοᾶθδ ρΡιιῦ Ο Τη8}) 5 ΟἹ οὔ β 

Γ ἊΜ {πῃ ψοῦκ οἵ πε Πυβθαπα οἵ ἃ γτῃδηηΐϑῃ- 
ἴο δν ἰηΐο Μοάϊὰ γο]ανθηδίθα ἴῃ Μοαᾶθδ᾽ 5 οδ! το ὑπ αἰβὸ τε ΤΉ αβα δι 

τηϑηνὶοα απδᾶη, οὗ ἃ ὑνίοα-γοῦπρ τηογίϑὶ, ποῖ 
ἴ.4. ΤΠ οὐδ, Το οου]Ἱὰ ΤὨϑύΐβ Ρὰῦ ΑΟΉ11165 ἴῃ ϑοίϊνο 

Οὔθηρο ΠΘΥῪ ἔοττη ἢ]κ ΕΒ. ᾧπ6 ἤσθ ἴο ἱχηχηοσγύδ δ Ὠΐση ϑιηα Ῥαββῖνο 
᾽ . Φ Φ . 

Ἐχηριιβα᾿ 5. οἰπάου- θεά αἀ6α βοίομ, γνῃο νγὰβ ὅπ6 ΚΠ 
Ὧ6 νγᾶαβ ΚὶΠ1θα Ὁ. ῬΑΥῚΒ δια ΚΊΤΙΘΥ οὗ Ἡ θοῦοῦ βοὴ οὗ Ἡθοῦθδ, 780 

οὗ ἃ Τυογτίδη πϑαϊῃογα ἀπ οὗ ὑῃς οἰ]άϊηρ οὗ ἃ 
ἦ.6. 50, σὴ Ὀὺ11 [15 αἰύδν ὕο 

ῬΘΟΘΤηΟ ἃ ἄορ ΟΠ γνυ5ὸ (ΞΞ ἀο]ἅ9:)) ΟἹ [8 νγὰγ ἤο ΟΟἹΟἿ5 

δἱζοῖ, θα πε Ἰοιηθη οἵ ἃ σοϊάθῃ ννοϊήϑῃ ; πα ἢε 
Μοάθϑ, 

846 86 6 με υθθαπά-Ὀ. 1] ϑυηοΐθ ἄοννῃ 
ΤΆ]Ὸ5 8 ὈΤΑΖθη τη 81: 
Ῥυούθοίθα σγθοῖΐθ δἰβο-ξριυδγαϊΐδη δινὰ οὔμϑὺ ὑπ ηρ5 Ἡθρδοϑῦιβ 

ἴῃς ὈγδΖεη-Ἰοσσὲα Ὀγθθζα ψτουρηὴῦ οὗ πε ὑνίςε- 
νι δα ἀοα ΑΡηγοάϊϊθ δα Δρ]αΐδ, δ ηἃ νὰ 8 υἱγρὶπ- 

Ὀἰγίῃ οὗ Ηοτα ὑγ8ο οαϑβῦ Πΐγη [γτοσο ΟἸΥΤΆΡ ΙΒ 

ννεα τηοῦῃου- παν 164 νἱγρίη-θοσ ; δηα ψῃθη {πε 
Ῥῃϊοοίθῦθβ Ῥαυΐβ, 866 ὑμ βέρε Ἰἱρητοσ οἵ [6 ῬΥΥΘ ΗΘ ΥΘΟΙΘΒ 

βἰδισῃξοιτηδη οὗ  Πδοουτα5 ἀπ Ὀυσηου οὗ ἔπΠ6 ἐῃγϑο- 
τῦὰβ Ὀδρούίζθη οὐ ὑπ γ66 υἱρη δ [868 ΑἸζαν 

ηἰρηῖθα οαζθὰ ὑροὴ ὑμπὶβ8 ψτουρῃΐ ρίεοθ, ἃ [Ὁ]]} 

ἀοϊογοιβ β5ῃ σίας ἢ6 βῃτιρῃηῦ, Ὁ} ἃ ΒΕΙ]γ. τδδρίηρ 
βούρϑιηῦ ῬΟΐθΟΙ ΞΕ ΑΥΤΟῪ 

5ῃ6αἀε Ὁ οἴ αρε (Τα Πίτη ἀδϑρίδα Ὁ) Ε9 8 γ6α νϑπόσῃ : 
1516 οὗ ΤΟ 

Βαΐῦ ψΒδη δ νγὰβ δἰδοικαδαγίπρ ἴῃ ἔῃ γγᾶνε- ὙγΆΒΠ 6 Π, 
Οαγββοιιβ οαγτὶρα οὗ 6 

Ῥϑηθιορὸ Ῥαιδάϊαχη δ ἃ δ τη 6 αὐΐνο ἔχόσὰ Ηδᾶθβ 

Ῥδη᾿ 5 τηοῦμ οι 5 ὉΠ θν 8 ὑνγ- ἰνεα Ρεαθ]]ονν οϑιπθ᾿ 
Ῥἰοταϑᾶ, βοὴ οὗ Τγάθυβ γγῆο δὖθ Μη ρΡυιβ᾽ μοϑδαᾶ 

νυ [6 βοίοῃ οὗ ἃ σδηηΐθαὶ, πα οαυγὶθα Πίγη ἰπἴο 
Ὀν Ηϑύϑοῖοβ, 6 Απιάζοιβ, ὑπ6 Οὐ  Κ8 8.150 Ξ]δαηα οἵ ΤΥΟΥ 

ἴη6 ὑῃγῖοο-ϑδοῖεαά ἀδυρηΐεν οἵὔὐ Τδάοοῦ ἴον {πὸ 
[9 δύτονβ οὗ ἩδΥδΟΙ65 ὀρ, μά Ὄγ Ῥῃϊοοῦθίοθβ 
οδυβοα (ΤΥΟΥ 'Β [811 δα) Ὁ. ἀϑδισγαοίίοη οὗ {ῃ 6 

ΦΟΙΩΡ (δ: ἃ ΘΟΥ̓Ρ86) οὗ 1118 

58 κα οἵ Π5-5 νου πρ' τον - 6868. 
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ἀν ὑπ 1 ὁ ψη 

ἔπ ΠΙᾺ ἔζη τούτο δα 

ἔπιον ἐολισος ον 



τι. 

ΥΕΒΤΙΝΌΣΒ 

ΤΗΕ ΒΈΟΟΝΌ ΑἸΤΑΒ 

ΤῊΝ Βεβδηθπιβ Ο7Γ ἐδδ ηιαπιιδογὶρίδ 5 ὑϑγῃ ργοδαθίῳ α 

σογγιμρίϊοη 9. Βεβύϊηιβ, ἐλαΐ 5 1,.. ὕμίδι Κ᾿ ὀδέζγιιδ, τοῖο ἐδ 

ἀδεογίδοαά πη απ Ἰπδογίρέϊοη, α5 “ ΗἸσἠ-ργίοοὲ Γ᾽ Αἰοσαπάγια 

απὰ αἰΐ Ερσῳυρί, (πγαίον ὁ ἐδ6 Μαδοιώη, Κοοροῦ ὁ ἐδα 

1δγαγίος δοίᾳ αγεοῖ απ Ποριαη αὐ Ποηιο, ϑιυρογυῖδοῦ οἵ 

ἐλε Ἑαπιοαίϊοι ο΄ Παάγίαη, απμὰ ϑιϑογοίαρῳ ἰοὸ ἐδδ δαγβε 

Ἐπιρογον. 1Ἃ7}{Π2ὲ ἀοαϊοαίίοι ἐο Παάγίαη 5 οοπέαϊηεα ἴπ 

ἐπα αογοσίϊο, τυλϊος σι, “Ὁ Οἰψηιρίαη, φιαρϑέ ἐΐοιι 

δαογήγος ἐπ 1 πιαηῳ ψθαν5. 116 ΑἸδΑΥ 5 οοηιροδοά οὗ 

ἐΐγοα Απαογεοηίσω ἰἤιδ5, ἐἤγοο ἐγοοΐαῖο ἐοἰγαηιδίο7.5, ἐΐγ6 6 

ρἠαϊαδοίαηδ, οἰδυθη ἑαηιδῖς αἰϊρηιοίογ5, ἰΐζγεα ἀπαρασδίϊο 

αϊηιοίογς, απαὶ ἐΐγοο οπογιαηιδῖο ἐοίγαηιοίογϑ. 116 ροθηη 15 

ποὶ α ριιξεξίε, ἐχοθρέ ἴπ 80 ΚὰΥ ὧδ ἐδ αογοδίϊο Κμγηῖδιθ5 

ἐλιὲδ οἰθηιθπέ , ζογ, εὐιἰλε ἐἰ5 ργϑαάιθοθ585075, ἐξ γ6 [675 0 ἐΐδοῖ 

ἴῃ ἀρηηιίο ἰογηιδ. 1 6 αμέδογ ἤας οοηγίηθα ἠδ ἐρυϊέαίοη 

9} ])οοίαάας ἰο ἐδ δἤαρε ο7 ἐδε ροθηὶ πὰ ἐδ ιἰ56 97 οιέ- 

οὔ μονα τυογάς απο οαργοδδιοτδ. 

1 Οὐ Ῥϑυδρ8 “ἴον, ἡ.6. “ἴῃ βοῃουν οἵ, 
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ΒΗΣΤΙΝΟΥ͂ 

ΒΩΜΟΣ 

Ο λὸς οὔ με λιβρὸς ἱρῶν 
Λ ιβάδεσσιν οἷα κάλχης 2 
Ὑ ποφοινίῃσι τέγγει,. 

Μ αύὔλιες δ᾽ ὕπερθε πέτρῃ Ναξίη ὃ θοούμεναι 
ΠῚ αμάτων φείδοντο Πανός, οὐ στροβίλῳ 4 λιγνύϊ 
Ι ξὸς εὐώδης μελαίνει τρεχνέων με Νυσίων' 

Ε ς γὰρ βωμὸν ὅρη με μήτε γλούρου ὃ 
Π λίνθοις μήτ᾽ ᾿Αλύβης παγέντα 5 βώλοις, 
Ο ὑδ᾽ ὃν Κυνθογενὴς ἔτευξε φύτλη 

Λ αβόντε μηκάδων κέρα, 10. 
Λ ἐσσαῖσιν ἀμφὶ δειράσιν ἥ 
Ο σσαι νέμονται Κυνθίαις, 8 
Ι σόρροπος πέλοιτό μοι: 
Σ ὑν οὐρανοῦ γὰρ ἐκγόνοις 
Ε ἐνάς μ᾽ ἔτευξε γηγενής, 
Τ᾽ ἄων ἀείξῳον τέχνην 
Ἑ νευσε πάλμυς ἀφθίτων. 
Σ ὑ δ᾽, ὦ πιὼν κρήνηθεν ἣν 
Ι νις κόλαψε Τοργόνος, 
Θ᾽ ύοις τ᾽ ἐπισπένδοις τ᾽ ἐμοὶ 

Ὑ μηττιάδων πολὺ λαροτέρην 
Σ πονδὴν ἄδην" ἴθι δὴ θαρσέων 
Ε ς ἐμὴν τεῦξιν, καθαρὸς γὰρ ἐγὼ 

ἐ ὃν ἱέντων τεράων, οἷα κέκευθ᾽ ἐκεῖνος, 
Α μφὶ Νέαις Θρηϊκίαις ὃν σχεδόθεν Μυρίνης 
Σ οἱ, Τριπάτωρ, πορφυρέου φὼρ ἀνέθηκε κριοῦ. 

1 Βηστίνου ΗδιθὉ : τη85 Βησαντίνου 2 κάλχης ΒΙΆΠΟΚ-ΕΙ : 
Ιὴ55 κάχλην 8 γηβ5 πέτρης ναξίας 4 στροβίλῳ ϑ'αϊηι : Τὴ55 
-ων δ᾽ γηβ5. ὁρῇς μ. γλούρου ΒΡ: τὴὯὝᾶὃβ μ. ταγχούρου, 
μηταχούρου ὁ λαβόντε ΥῚΪ : τη85 -ταὰ 
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ΨΕΒΤΙΝΌΝ 

ΤΗἙ ΒΕΈΘΟΟΝῸ ΑἸΤΑΒ 

ΤῊΝ τσ ἢπχ οἱ 5δουϊῆος Ὀεᾶάδνβ πὶ ποῦ σῇ 
τυδαν ὑγῖοκ]ε5. Πκὸ ἐπε ἤυχ οὗ ἃ ρυγρὶε- ἥβη, {Π6 
1 0}165 νν μειθα ἀρορ Ναχίδη βύομβ 5ρ816 ΟΥΘΥ ΤΩΥ͂ 
μοδᾷ {πε ροβϑϑϑϑϑίοῃβ οἵ Ρδῃ, ἀπ πε ἔγαστγδηῦ οοζα οὗ 
Νυγβϑίδῃ θουρηβ Ὀ]ΔοΙτθὴ5. τὴ6 ποὺ νὶῦἢ Πὶ5. ὑν] ]ηρ’ 
τ κ; ἴου ἰπ τὴ θεοὶ] δὴ αἰΐζαν Κηϊῦ ποῖ Υ οἵ ὈΥ]ο Κ5 

δαγδαῖθ ΠΟΥ οὗ πυρρσοῖθβ ΑἸγθάδδῃ, ποὺ γοὺ ὑπμδῦ δ᾽ ἴδ 
ψΐϊοἢ ἴῃς σοπουαύϊίοη οἵ ὕνο ὑμδὺ νγὰβ ὈΟΥῚ ΡΟΙ 
Ογηΐδαβ αἸα θα 11 νττἢ ἐμ 6 Που5 οὗ δ ἢ ἃ5 Ὀ]εδῦ δπὰ 
Ὀγόνβα ονοῦ ὑπ 6 βυιοοΐῃ Ογηὐῃίδη τἱᾶρθβ, θ6 ποὺ ὑπμαῦ 
τηδᾶα ΤΥ δαὰδὶ ἰπ {Π6 ψεὶρ]ΐηρ: ἴον 1 ννὰβ θυ] 64 
ψ ἢ αἰὰ οἵ οογδίη οἰβρυίηρ οἵ Ηδανθῃ ὈΥ ὑμῈ Νῖίηθ 
ὑπᾶῦ ψεῦα θοσῃ οἱ Εδυὶῃ, ἃπα ὑπμε ᾿ἰθρα-Ἰογα οὗ {πε 
ἀφθαῦῃ]εβ5 ἀδογεθα ὑπ αὶν νοῦ 5Βμου]α θ6 οἴεσμθ. ᾿πὰ 
πον, σοοα ἀὐηκοὺ οὗ {Π6 βρυίπρ ὑπαῦ ννἃβ βύγπιοι ἢ 
οὗ {π6 βοίοῃ οἵ πε Οουροη,  ργὰν ὑπαῖῦ ὑπου τηᾶγϑὺ (0 
βϑου σα ὈΡΟῚ τη6 8πη4 Ροὺν ρ] μ ΟΕ Ὁ] ᾿ἰθαϊίοη οἵ [Ἀν 
σΟΟΟΙ ΟῚ συβῦ ὑπδπη ὑμ6 ἀδυρσηΐεουβ οὗ Ηγταθίζαβ ἢ ἃΡ 
8η 4 οοηθ Ὀο] αν πἴο ὑπὶ8 ψγουρηϊ ρμίθοθ, ἴον ᾿ὑϊ85 
Ρυγα ἔτομι νεποιη- νη ηρ το ρ 65 ΘῈ 0 ἃ5 ψγετα Πα 
ἴῃ ὑμαῦ οὐμοὺ, νυ οι ὑΠ6 ὑΠ1 6 ῃ0 5ἴο]8 ἃ ραν] γϑιὴ 
βοῦ ὑὉΡ υπἴο ὑπὸ ἀδυρσηΐεν οἵ ἔπγ6 6 βἰγθθ ἴη Τ᾽ γδοίδη 
Νϑἂθ ονϑὺ ἃραϊηϑδὺ Μυχυιυϊηὲ. 

“ἐ Ῥοββθββϑίοῃβ οἵ Ῥδὴ ἢ: β56600 πα οχβϑῃ. “ἐ γαργϑηῦ 
οοΖθ οὗ Ν᾽ γβίδῃ ὈΟῸΡΉΒ ᾽ἢ : ἔγϑη κί ΠΟΘΗΒΘ. ““πυρροίβ ΑἸνυ- 
Ῥαθδῃ" δχρί αἱ ηϑᾶ ὃν Ζαΐ, 2. 857. ““οἴβρτνϊπρ οὗ Ηδθδνθη ἢ: 
{Π6 ατδοββ. “ἢ6 ΝΙηθ᾽" : ἢὉἢ06 Μυβθ8. ““ ἀδαρηῦου οὗ 
ὕΠγ66 51065 ἢ: δὴ δὑγυηο!ορῖοδὶ ναυϊϑύϊοη οὗ Τυϊοροπθῖα. ΤῊΘ 
Ἰαϑὺ ἔδυ ἰἴμθβ ὑϑίϑθεε ἰοὸ ὑπ Αὐέαν οἱ ἸῬοκβίδαδβ, Μυυϊηὲ Ὀϑῖπρ 
διμοῦθ 6. Ὡϑιη6 ἴον [,65008. 
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ΙΝΌΕΣΧ 

Νοίο.---- ΤῊ τϑύθγθποοβ ὅο ΤΠΘΟΟΓΙ 5 ΔΘ ὈΥ ΠΟΙΏΌΘΓΒ ΟἾΪΥ. 
- Ππαὺ ὕπογΘ δΓ6 οὔπου αῦ ππϊτηρογύδην ΟΟΟΌΤΓΘΏΟΘΘΒ οὗ ὕΠ6 ψοτγαὰ ἴῃ {Π6 5816 
ΡΟΘ. 

ἈΟΒΑΈΑΝ : ΧΥ͂. 61, ΧΥΠΙΙ. 20, ΧΧΙΙ. 
167, 219, Χχιν. 70, ΧΧΥ. 1θῦ, 
180: Βίοῃ, Π. 12: 416, δ; ἵτοι 
{Γῃη86 ἮΝ. Ῥαγύ οἵ {6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΕΘ; 
Βοιηθύϊηθβ 808 ΦΘΠΘΓΔΙΥ ἴοῦ 

ΥΠ. 71: ὁ ἴοψῃ οἵ 
Αὐἰΐοδ. 

ΑΘΒθτοη : ΧΠ. 19, ΧΥ͂. 860, 102, 136, 
ΧΥΙ. 51, ΧΥΙΙ. 7: Βίοη Ἃ- 61: 
Μοβοῆ., τ 14: {ῃ6 τίνι οἵ θϑδίῃ, 

ἈΘΠΠΠ65: ΧΥ͂Ι. ᾽γ4, ΧΥΙΤΙ; δδ; ΧΧΙΙ. 
0, ΧΧΙ͂χ. 84: Βίοῃ, 10: 9:15, 
ΥΠ:. 6; 580 οἱ ῬρΙθιιβ δπα {Π6 
568 - ΠΡ ΤῊΘύϊβ, ὑπ6 ΠοῖῸ οὗ 
{86 Τ|ἰδ΄. 

Αοἷβ: τ, 69; ἃ 5128]] ΓΙΥΘΙ δὖὺ 6 
Ἰοοῦ οὗ Μύῦ. Ἐΐηδ. 

Ἀσοῃ : Ἡγέίηρσβ, 1; Ἡρθάᾶνθῃ. 
Ἀοτογοία : ΧΧΥ. 351; {6 πρίδηα 

ἀἰδύυτιοῦ οὗ ἘΠ|15. 
Ἀοτούπηὸ : ΧΧΥΤΙ. 44. 
ΑαδηΪΒ: 1. 109, ΠΙ. 47, ΧΥ. 28, 96, 

οἷο., ΧΧ. 85; Βίοῃ, 1. οὔο. ; ΜΟβοῇ., 
ΠΙ. 69: Αἀοη., 1: ἃ γουΐῇ Ὀ6- 
Ἰογϑᾶ Ὀγν Αρῃγοαϊί : ἢ6 γγδϑ ΚιΠΠθα 
δυπύϊησ ὈὉΓΥ ἃ ὈΟΔΥ, δηα αἴΐοι- 
ΜΑΙ βροηῦ Πδὶΐ οἱ ΘΥΘΥΥ γθ8Γ 
τ ΑΡηγοαϊΐθ οὐ ϑαγίῃ, δῃηᾶ 
Πδ}ἶ ἢ ῬΘΥΒΘΡΠΟΠΘ ἰπ {Π6 ΟὟΤΟΙ 
γοῦν Ἱά. 

Ααἀγαβίιβ: ΧΧΙΥ. 1351: την 108] 
κίηρ οὗἩ ΑΥ̓ΘΌΒ, 016 οὗ ἴπθ “βθύθῃ 
δσαϊηδὺ ΤΏΘΌΘΒ.᾽ἢ 

᾿Αρδοϊά (800 οἵ Αθδοιβ): ΧΥῚΙ. δ6; 
Βίομ, ΥπΠ|1. ὁ; ορὶὑποὺ οὗ ἈΘΠΙΠ68 
ΟΣ οὗἨ ῬΘΙΘῈΒ [118 [ΔΈ ΠοΓ. : 

ΑΘΡΊῸΒ: 1. 147; ἃ ὕονῃι οἵ Αὐὐίοι. 

ΠῚ, 2 

Εἰο. γάθδβ 

ΑΘϑΟΩ : 1Υ̓. 2, 26. 
ἈΑΘΒΆΓΙΒ: ΙΥ. 17: 

Οτούοῃ ἴῃ 5. Τραῖΐν. 
ἈΑΘΒΟ ΐηδΒ : ΧΙΨ. 2, οὗο. 
ΑΘΒ0. : ΧΙΠΠ. 17; ἐαΐμοι οὐ ΔΒΟΏ. 
ἈΑΡΔΙΠΘΙΠΟῊ : χν. 187: κίησ οἱ 

Μγοθηδθ ΔΠἃ ΒΔ 66Γ οἵ ἘΠ8 ΟΥΘΘ Κ8 
Ῥοίογτο Ττου. 

ἀδυρῃίο οἵ 

ἃ ΓΙΥΟΙ ΠΡΟᾺΓΙ 

Ασᾶνθ : ΧΧΥ͂Ι. 
Ὁδάτηυβ, ἐδοίποῃ Κίηρ οἱ ΤΉΘΌΘ65. 

Αρϑδηᾶχ : ΥὙἹΙ. δ2, 61, 69 
Αρὶβ : ΧΙΥ. 18. 
Αρῖοθο: 11.591: ὶ 
Αἴδχ (Αἰ85) : ΧΥΙ. 74, ΧΥ͂. 188. 
ΑἸΟΔΘῸΒ : ΜΟβΟῃ., 1Π|. 890; 6 στοαύ 

᾿γτῖο ρορῦ οὗ ΤΙΘΒΡΟΒ; Ὧ6 Πουτβηδα 
δρουῦ 590 8.6. 

ΑἸοΙά65 : ΜΌΒΟΉ, 1Π. 117; Ἡθύδοῖθβ. 
ΑἸοΙΡΡᾶ : Υ. 132. 
ΑἸοΙηδηᾶ: ΧΙΠ. 20, ΧΧΙΥ͂. 2, οἴο.:; 

Μόορ. 60; ΤΠΟΥΠΟΣ ὈΓν Ζθυ5 οἱ 
ἩΘΙΔΟΙ65 ἀπ ὈΥ ΑἸΡὮὨΪγο οὗ 
ΤΡΠΪοΙ65. 

ΑἸΘυδΒ ; ΧΥ͂Ι. 84: ἃ τηγὑῃῖοδὶ Κίησ 
οἵ ΤΉ ΘΘΒΔΙΥ͂, ΤΟΌΠΑΘΙ οὗ {06 ΠΟΌΙΘ 
Ὠοῖβ6 οὗ ΑἸθυδάδδ. 

ΑἸΘχδηᾶθυ : ΧΥΤΙ. ἐξ Κίηρ οὗ 
Μδοράοῃ, 886-328 Β 

ΑἸἹΡΗδβίθοθᾶ : 1Π. 45; ὐναδδνο οὗ 
Βίαβ ὈγΟΙΠΟΓ οὗ {πθ 5661 Με- 
Ἰδήρυβ, δηὰ οὐ Ῥθῖὸ ἀδυρηῦοι 
οὗ Νορίθυβ Κίηρσ οἵ ῬΥΊ]υβ. 

ἘΡΎΕΣ ΙΥ. 6, Χχν. 10; Μοβοῇ., 
1.1; δ αἶνοὺ οἵ ἘΠ|5. 

Αἰγθὸ: ψορῦ. 8; ἃ πὐνύμπίοδ! ἰονα 
Οῇ Αβία ΜΙΠΟΣ, ἴδυηουβ ΙῸΓ ἰΐβ 
ΒΓ ΘΙ - ΤΉ Π68. 

ΑΤΊΔΡΥ ΙΒ : 1Π. 1, οὗο., τγ. 86, 8ὅ. 
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ΙΝΌΕΧ 

ΑΙ ΏΪΟΙΪΘ5 : 7Ή807., ΧΙΠῚ. 8. 
ΑἸ ῃϊ τὸ: ΧΧΙ. δ; 6 οἵ 

Ῥοβοίαοῃ. 
ΑΙ ΟΝ : ΧΙΠ. ὅ, ΧΧΙΥ͂. ὅ, οἴο. 
το] ττΐποθ οὗὐ ΤΊΓΥΩΒ; ὯδΘ 
᾿ἰνοα αὖ ΤΏΘΌΘϑ, ΏΘΓΘ 6 ὈΘΟΔΠῚΘ 
ὈΥ Αἰοιηθπδ ἔδύμου οἵ ΤρῃΐοΙ65; 
866 ΑἸοτηΘΏδ. 

ΑἸ γγοηϊδα (850 οὗ ὕΠ6 ΔΌονΘ) : 
ΧΙ, ὅδ, ΧΕΥ͂, 1, ὀδδεν .8958 
ΑἸοΙΘηδ. 

ΑΙΏγψΟΙΔΘ: ΧΙ. 18, ΧΧΙ. 122 ; ἃ 
τον οὗ Τιδοοῃῖδ. 

ΑἸγοῦβ: ΧΧΠ. 70, οο.; 500} οἱ 
Ῥοβοίαοῃ δηᾶὰ Κίησς οὗὐ ὅθ Β6- 
Ῥτγοΐδῃβ. 

Αἰηγπῦδβ : Υἱι. 2, 182; 866 ]1ηἴ70- 
ἀμοίϊζονι,, Ὁ. χὶϊ. 

ΑΠΒΟΥΘΟΙ : 1ῃ807., ΧΥΠΙ. 8; ΜΟΒΟΉ., 
πι|. 90; π6 στοαῦ ᾿ψγτῖο ροθῦ οἵ 
Τροϑ; π6 δΒουτθηθα αὖ ὕῃθ οουτγῦ 
οὗ Ῥοϊγοιαύθβ. οὐ ϑδιηοβ δουῦ 
580 Β.6. ᾿ 

Απᾷρυβ: 1. 68, γΠ. 151; {86 ΓἾΘΓ 
οὗ ϑυσδοιυβθ. 

ΑΠΔΧΟ : Π|. 66. 
ΑΠΟΏΪΒΟΒ : 1. 106; 8. ὉΓΪΠΟΘΙΥ οον- 

ποτὰ οὗ Μύῦ. ΙΔ ἴῃ ὕΠ6 Ῥγοδά; ΠΘ 
νγὰϑ ὑπ6 ἰδύμοι Ὁν ἀρῃγοαϊθθ οὗ 
Αρθηθϑϑ8. 

Απὐίσθηθβ : ΥἹΙ. 4. 
ΔΑπὐϊσοπὸ : ΧΥ͂ΙΙ. 61; πίθοθ οὗ Απὐὶ- 

Ῥϑίοσ τοσθηῦ οὗ Μδοθάοῃ, νυ ]θ 
οὗ Τὰσυβ Π6 ζαύμου οἵ Ῥίον 
1, 

Απὐϊοομιβ: ΧΥ͂Ι. 34;: ὃ. Κίηρ οὗ 
ΤἬΉΏΘβϑΑΙν. Ἔ 

Αοπίαᾳ : Μέοσ., 851; νατὺ οἱ Βοθοῦίἶα. 
ΑΡῃᾶτγουβ : ΧΧΙ. 1989, οἷο.; ἃ 

τηγὑμῖοα! ρεῖποθ οὗ Μρββθηΐδ, 
Ταῦμοιν οὗ 185 δηᾷ ΤΟΥΠΟΘΈΒ. 

ΑΡητοὐϊὸ : 1. 188, π. 7, 80, ὙΠ. 
δῦ, Χ. 88, ΧΥ. 101, ΧΥῚΙς 40, ΧΙΧ, 
4, Χχγιῖ. θ4; Βίοῃ, 1. 19; Μοβοῇ. 
1Ππ. 84; Αἄοη., 17. 

Αγρίδῃ Ιδπᾶ, {π0: ΧΧΥ͂. 188; {6 
ῬΘΙΟΡΟΉΠΘθθ, 80. οδ θα [ΠΌΤ] 
Αγρίϑ, ἃ τὐγύῃῖοαὶ Κίπρ οὗ ὕπθ 
ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΘ. 

ἌΦΟΙΟ : Υ. 82, ΧΥΠ. 67, 70, ΧΧΙΥ. 
106; ΧΧΥ, 21: ΤΉ ΟΡ. ΟἌΧΙ, τ Α, 
ΧΧΙΥ. 1; Βίοῃ, Υ. 8; Μοβοῆῇ., 1Π. 
26: Μοώρ., 18. 

ΑΙΑΡῖα : ΧΥΠ. 86. 

στό 

ΑΥϑύμΒ.: ΥἹ. 2, ΥἼΙ. 98, οἷο; 866 
Τηϊγοαμοίίοη, Ὁ. Χχὶ. 

Ατοδαΐαᾷ : Π. 48, Υ. 107, ΧΧΙ. 
167; [Π6 οϑηΐγαὶ αἰβύγϊοῦ οὗ {Π6 
ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΘ. 

Ατοἶδ5 : ΧΧΥΠΙ. 17; οἵ ΟοΥ τ, 
Ιου ΠΟΥ οὐ ϑυσγδουβθ δρουῦ γχ4ὺ 
Β.σ. 

ΑΤΟΠΠ]ΠΟΟΙΠΤΙΒ: 1}Π807., ΧΧΙ. 1; ΜοΟΒΟΝ. 
1Π. 91: {ῃ60 στραῦ Τωτῖὶο 8}: 
ΙΔ ροοῦ οὗ Ῥδῖοθ; ἢ6 
Βουτγβηθα δρουῦ 670 Β.6. 

ΑΙΘΒ.: ΧΧΠ. 176; Βίοη, Ππ. 14: 
Ἡγύηρ8, 9. ᾿ 

Ατούμαβα :1. 117, ΧΥῚΙ. 102: Μόβοῆ. 
πι. 10, 77, γι. δ; ὑπ Τοιπϑαίπ οἱ 
ΞΥΓΔΟΊΒΘ. 

ΑΙρΟ : ΧΙ. 21, οἷο., ΧΧΙΙ. 28. 
ΑΥ̓ΘΟΒ: ΧΠ]. 490, ΧΙΥ͂. 12, ΧΥ. 97, 

142, ΧΥΠ. ὕὅϑ, ΧΧΙΙ. 18, ΧΧΊΥ. 
78, οἴο., ΧΧΥ. 164, οἴο.; ἃ οἷν οὗ 
ὉΠ6 ῬΘΙΟΡΟΠΏΘΒΘ. 

ΑΓΡῸΒ : ΜΟΒΟΉ.,, 11. 57; ὕη6 πυπαΓγοά- 
ΘΥϑά, βοῦ Ὁν Βϑῖὰ ο συδτα Το; 
ΜΉΘ δῦ Ζθιιϑ᾽ ΘΟ Πα ἢΘ νγἃ8 
Β]αΐη Ὀν Ηθγιηθβ, ἤθτϑ, δοοογαϊησ 
ο Ονἱάᾶ, ὑγδηβίθγγθα ἢἰβ. ουνθθ ἴῸ 
{Π6 ὑδ1} οὗ Ποῖ Ὀἰγὰ π6 βϑδοοοῖκ; 
ΒΟΙῺΘ ὙΥΙΙΘΙΒ ΙΔ Κθ Ηθτα ὕσγη 
Πῖτὰ ἰηὔο ὕῃθ Ῥθδοοοᾷκ. 

Αὐϊδάηθ : ". 46; ἀδυσηῦοι οὗ ΜΊΠΟΒ 
τ ῃΐοδϑὶ Κὶηρ οὗ Οτθύθ; 856 νγἂϑ 
Ὀθϊονθᾶ ὈγΥῪ ΤὭρβουβ, θαῦ ἀρ 8ῃ- 
ἀοπθα ΌὈΥ πη δῦ ΝῶΧΟΒ οἡ {Π6 
γονδῦθ ὅο Αὐῃθη8. 

Ατἰϑυϊβ : ΥὙπ΄. 99; 866 ]ηἰγοαμοίοΉ, 
Ὅν χί; 

ΑΥβποῦ : ΧΥ͂. 111: ἀδυρηίοι οἱ 
ῬύοΙΘμν 1, 8δηα νυγνίΐθ βιοοθβϑίνθὶν 
οἵ Τινϑδοπ 8, Ῥίοϊθμην Οθγδὰ- 
ΠῸ5, Δηα ΠΟΙ Ὀτούμοι Ῥίοϊθιην Π. 

Ατὐθηὶβ : Π. 838, 67, ΧΥ͂ΠΙ. 86, 
ΧΧΥΙ. 16, οἴο., Μοσ., 81. 

Αβοῦϑ: Μοβοῆ., 1Π. 87; ἃ ὑοννῃ οὗ 
Βορούϊα, ὕΠ86 ὈἰγΓΠΡΙ8ο6 οὗ Ηϑϑίοα, 

Αϑρῃδιΐοη : ΧΧΙ. 20. 
Αϑϑυτία : Π. 1602; Βίοῃ, 1. 34. 

- Αἰδἰδηΐδ : ΠΙ. 41, εὐἴδγ78 866 Ἠοΐδ. 
Αἰμδηᾶ: Υ. 28, ΧΥ͂. 80, ΧΥ͂Ι. 82, 

ΧΥΙΠ. 86, ΧΧ. 2ὅ, ΧΧΥΠΠ. 1; ΒΙίοη, 
ΤΙ οι  ,ν 1. 

ΑὐΠθῃ5 : ΧΙ. 28, ΧΙΥ., 6. 
Αἴμοβ: Υπ. 77; ἃ ιπουηὐῤδὶη 

ῬΙΓΟΙΟΠΌΟΙΥ οὗ ὑπ6 Ν.. Αθσθᾶπ. 

ἐν συ πυν μυνάοκέσκ αν 

μον δυνλόνν. οἱ. Δι, δὼ χὠ «,, 

Ξ Ψ.ΨΙ.Ύ ΞΟ 



Αὐρσθδβ: ΧΧΥ. 

ΙΝΌΕΧ 

ΑὐΓΘῈΒ: ΧΥ͂ΠΙ. 6, ΧΥΤΙ. 118; ΜΌΒΟΗ., 
ΠΙ. 79: 5οπί οὗ ῬΘΙΟΡ5 δηᾷᾶ ἔδύῃϑγ 
οὗ Ασδιηθιηος ἃηα ΜρϑηΘΙδιι5. 

ἤ, οὔο.; βοῇ οὗ {πῃ 
τωΣ δηά κίησ οὗ π6 ἘΡοίϑῃϑ οὗ 

ἰδ, 
Αὐδοηΐδ : Μίοβοῃ., πι|. 94: 5. Τύδ! Υ 

(Οἴασπδ ατδθοίδ). 
Αὐΐοποῦ : ΧΧΥΙ. 1, οὗο. ; ἀδισῃ του 

οἵ Οδάπηιβ ταν θοαὶ Κίηῃρ οἵ 
ΤΏΘΌΘ5. 

ΒΔΟΟΠῈΒ : ΧΧΥ͂Ι. 13, 7η.507., ΧΥΊΠ. 8. 
Βαύδῃυϑβ : ΤΥ. 41, δ6. 
ΒΟΟγνοΐδηβ: ΧΧΙ. 29, 

ῬΘΟΡΙΘ οἵ Βι Πν πἶΐδ. 
ΒΘΙΘΤΟΡΠΟΝ : ΧΥ͂. 92: β80ηὴ οὗ ἃ 

κίῆσ οἵ ΟοΥπίῃ; τίαϊηρ [ῃ6 
τϊησοα ΠοΙβ6 Ῥαραβϑῦϑ, Π6 ΚΙΠΡάΑ͂ 
{π6 ΟΠ δ6 8. 
ΒοΙ πᾶ : ΧΧΥ. 202: ἃ ἴον οὗ {Π6 

ῬΘΙΟΡΟΠΙΘΒΘ ΘΔΓ Νοτηθᾶ. 
Βοιθηϊοὸ ; ΧΥ͂. 107, 110, ΧΥΤΙΙ. 84, 

οίο.; υυἱθ οὗ Ῥίοϊθιην 1. 
Βῖδ5 : 1Π. 44: 866 ΜΟΙΔΙΏΡαΒ. 
ΒΙΌΙυΒ: ΧΙΥ. 1δ; ἃ ἴον οὗ ῬΠοο- 

οὔο.Σ 8 

ηϊοῖΐδ. 
Βίοῃ : Μοβϑοῆ., 1Π. 2, δὗο. 
Βιβίοπίΐδη : Μόοβοῃ, 11. 18: 

Τητϑοίΐδῃ. 
ΒΙΘΙΏΥΔΗΒ: ΥὯ:.. 114: 8. ῬΘΟΡΙΘ οἵ 

Ἐϊηϊορΐα, γγηῸ ᾿ϊνρά αὖ ἐπ ΒΟΌΓΤΟΘ 
οὗ {πὸ ΝΊ]6. 

Βορούϊα : Μοβοῆῇ., 1Π|. 88 ; ἃ αἰδβύγι οὐ 
οὗ οδῃΐσγϑὶ ατσθθοθ. 

Βοιρϑοῦ : Χ. 20, 86. 
Β͵ΔΒΙΔ5 : ΥἹΙἝΙ. 11. 
ΒυσδΘΊΒ : ΧΙ. οὗο. 
Βαρταβίυτη : ΧΧΥ. 11; ἃ οἱὖν οἵ Π118. 
ΒΌτΓΙηδ : ΥὙπ|.6 ; ὑπ Τουπηύαϊη οὗ ΟΟ8. 
ΒΥΌΙΠ5: Υἱ1. 115; ἃ Ἰουηὐαΐη οἱ 

ΜΠούυβ. 

Οδάτηυβ: ΧΧΥΙ. 86: την πῖοαὶ Κίησ 
οὗ ΤΏΘΌΘ65. 

Οδίουβ : 1η507., ΧΙΥ. 8. 
Οα!Πορὸ : ΜόΒΟΉ., τπ 72: Ῥῖρε, 19: 

ΟἿΘ οὗ πΠ6 Μι568. 
ΟδΙ γάοι : ΧΥ͂ΙΙ. 5418 ον οἵ Αϑύο! ἃ 

ἴῃ Οδηῦτγα! ατσθθοθ. 
Οδιγτηπδ : 1. δ7: δὴ ἰβίδπα οὗ 0ῃ96 

Αθσθδῃ ΠΟΔῚ ὅο5.. 
ΟἝΙΤΆΙΓΊΒ : 11807., ΧΧΙΙ. 4; ἃ οιίδῃ 

οἷν οὗ ΒΠοάΘθ8. 

Οδτγία : ΧΥΙ͂. 89: ἃ αἰβύγιοῦ οὗ 5... 
᾿Αβία Μίπου. 

Οδτηθᾶ : Υ. 88: {η6 Ῥοτγίδηῃ ἴοϑύϊνδι 
οὗ ΑΡΟΙ]Ο. 

Οδβύδ!α : Υἱϊ. 148: ἃ ἰουηὐδίη οὗ 
Μύὺ. ῬΑγΠΆβθι5, β5δοῖθα ο {ῃ8 
Μυ8β68. 

Οαϑδῦου : ΧΧΊΙ. 2, οὔο., ΧΧΙΥ. 129, 182: 
50η οὗ Ζθι15 δηῃᾶ 1,648, ὕΠ6 νιῖΐθ οὗ 
Τυπμαδγοῖϊβ Κίησ οἵ ϑρατία; {ῃ6 
ὑνὶη- Ὀτούμου οἵ Ῥοϊνάθιοοβ δηᾶ 
Ῥτοίμου οὗ Ἠδίθῃ. 
Οδι οα 505 : ΥἹἝἋἽ. 77. 
Οθο8 : ΧΥ͂Ι. 44: δὴ ᾿ἰΒ]δηα οὗ ὑπ ὟΥ. 

Αϑρσθδῃ, Οἰσίρίδοθ οὗ π6 στϑαῦ 
Τιτῖο δα ἘἸ]οσίδο ροθῦ Βἰμηοη δ 
(556-467 8.6.) 

ΟΟΓΡΘΓΙΒ : ΧΧΙΧ. 88: Πῃ6 ψεαίοῃ-ος 
οὗ {ῃ6 Ἰοννϑὺ νγόυἹα. 

Οανὑχ : Μοβοῆ., 1π. 40, 866 ἨδΙΟγοη. 
ΟΠ ΔΙΟΟΗ : Υ11. 6, τ0λ} 676 866 ποΐε. 
ΟἼΔΟ5 : Ἡγέύηρδβ, 7; δοοοταϊησ ἰὸ 

ΟτΥΡηΐο πούΐϊοηβ, ὕη6 γοϊᾷ νηοῦ, 
ἢ η6 ΑΘΌΠΘΙ ΟΥ Αἰγ, οχίβίθα 
Ῥδίοτθ ὑπ υπηΐνουϑο δηα τὰ 06 
ΟἾΠα οὗ ΟἼΓΟΠΙΙΒ ΟΥ Τί. δηᾶ 
Απδηκὸ οὐ Νρορβϑίύν. 

Ομ αγύοβ (ὑΠ6 ατδο68) : ΧΥ͂Ι. 6, οὐο., 
109, τὐλ 676 866 ποΐίθ, ΧΧΥ͂ΤΠΙ. 7: 
Βίομ, 1. 91 ; Μοβοῆ., τι. 71. 

ΟἸΪΟΒ : ΥἹΙ. 47; ΧΧΙΙ. 218 : Δ ἰβδαπᾷ 
οὗ {Π8 ἘΣ. Αθρθϑδῃ, ΟΠ6 οἵ ὕΠ6 οἰἰθ 85 
“γί ἢ θοδβύθα ὕο θ6 ὑΠ6 ὈἰΓΌΠΡΙΔΟΘ 
οὗ ἨομπΊΘΓ. 

ΟἸΤΤΟΝ : ὙΠ. 160; ὑπ6 Οδηΐδαγ; Π6 
νὰ ἴῃ ἃ ἃ οἂνϑ οὴ Μύ. Ῥοϊΐοη ἴῃ 
ΤΉΏΘΒΒΑΙν, ΘΓ ἢ6 ὑδυσῃῦ ῬοΙθὺβ 
διηα ΟΥΠΘΙ ὨΘΙΌΘΒ. 

ΟἸγόσηϊβ 1, 24, 
ΟἾτνϑ8 : 1)08.. ὅ, τῆ 676 866 ποίο. 
ΟΠ βορομὸ : 75,.807., ΧΙΠ. 2. 
ΟἸδηΐδηβ: ΧΙ. 80; ἃ τηνύμίοδὶ 

ῬΘΟΡΙΘ οὗ {πΠ6 Ῥτγοροηίίβ. 
ΟἸΠ οἷα : ΧΥΙΙ. 88; ἃ αἰβύγοῦ οὗ 5.Ε. 

Αϑῖα Μ|ΊΠΟΥ.᾿ 
Οἰηδούμπδ : Υ. 102: ῃ6 πδη6 οὗ ἃ 
5660 0. 

Οἴηγτδβ : Βίοῃ, 1. 91 ; Κίηρ οὗ ΟΥ̓ΡΓῸΒ 
διηα ἐδύμου οὗ Αἀοηΐβ. 

Οἰτοὸ : Ππ. 15, ΙΧ. 86; ἃ τι νύῃϊοδὶ 
ΒΟΙΌΘΙΘΒΒ ὙΠῸ ὑυτηθα Οὐ ββθιδ᾽ 
ΘΟΙ ΘΟ ἰπίο τἷσβ. 

Οἰβραούῃδ : 1. 161; ὕῃ6 πϑιη6 οὗ ἃ 
ποϑδύ. 

517 



ΙΝΌΕΧ 

ϑρερηρης τ 11. 74. 

ΟἸοίία : 1η.807., ΧΧ. 2. 
ΟἸθοάϑιηηιβ : Βίομ, "1. 11]. 
ΟἸΘυΠΙΟῸΒ : ΧΤΥ. 13. 
ΑἸγοΐω : ΥΙΙ. ὅ, τρῆθγ6 866 Ἠοΐδ. 
ΟΟΙΟΉΪΒ5 : ΧΙΠ. 75; π6 αἰδύγιοῦ δῦ 

{πῃΠ6 ἘΣ. οῃᾶ οὗὐ 8 ΒΙδοῖς ὅ68, 
ὙΏΘ6ΠΟΒΘ 9 480η Ὀτουσῃῦ ὕΠ6 ἀοΙάθη 
ἘΊΘΘΟ6. 

Οοτηϑύδϑ : Υ. 9, οἷο. 
----Υἱἱ. 838, 89; Ρῖρο, 8; ἃ την ϊ- 

08] σοαύῃογα. 
ΟΟΠΔΓΙΒ: Υ. 102: ῃ6 πϑηθ6 οὗ ἃ 

5Π66᾽. 
ΟοΥί πίῃ : ΧΥ. Ἐν 
ΟΟΥΟῊ : 1Υ͂. 1, οὗο, 
---- ́.ο 6. 
ΟΟΒ : ΧΥΠ. ὅ8, 64; δη ᾿ἰ5]ηᾷ οὗ {Π6 

5... Αδρθδῃ. 
ἐὐμμίαν ΥΙ. 40. 
ΟΥ̓ΔΏΠΟΗ : ΧΥ͂Ι. 88: 

ΤῊΘ65 58 ]ν. 
Οὐδιηος Υ. 16, 124: ἃ Τἶνου οὗ {ῃ6 

αἰϑύνι οὔ οὗ ΞΥΡατίβ ἴῃ ὅ.. Τύα!ν. 
Οταύϊαδβ : Υ. 90, 99. 
Οτθομάδδ : ΧΥΙ. 89; ἃ ΠΟΌΪ6 οῦβ80 

οἵ ΤΉΏΘΒϑαΙν. 
Οτοΐθ : Μοβοῇ., Π. 168, 169. 
ΟἸοο5.: Υ. 11. 
ΟΥΟΘΒῸΒ : ΥΠ|. 589, Χ. 52; ἃ θα ἢν 

ἃ ον οὗ 

κίησ οἵ Τιναϊδ, ὙΠῸ Πουτβηθα. 
δρουῦ 60 8.6. 

Οτοπίαθα απ ΟΥοηΐοη (80 οἵ 
ΟΥΟΠ5) : ΧΙ. 17, ΧΥ͂. 124, ΧΥ͂ΙΙ. 
24, 78, ΧΥΠΠ. 18, ὅ2, ΧΧ. 41; 
ΤῊΝ" ὑβῥῳ θ:. ΜοΒΟΏ.; Πν δ0; 74, 

Οτοίοι : τ 89, ὃ ΤΟΙ. οἱἷύν οὗ 5. 
Τύα! ν᾽ 

ΟὐΟΙΣΣ ΧΧ. 45: 8ὴ Οτθηΐδὶ ἀοὶν 
ἰᾳοηυ θα τὶ ἘΠ6δἃ. 

ΟΥ̓ΟΙΔΑΘΒ:; ΧΥ͂Π. 90; ἃ Κ9ΓῸῸΡ οὗ 
ἰθ8 45 ἴῃ {Π6 8. Αθρθϑῃ. 
Οὐ 68 : ΧΙ. 7, οὔο., ΧΥΙ. 58; ΒΊίοῃ, 

π.. 2; ΜΌΒΟΝ,, ΤΠ. 00: ἃ σδοθ οὗ 
ΟΠΘ-ουοα ροἰδηΐβ ἀννο!ϊϊηρσ ἴῃ ὑπ 6 
αἰδύτι οὐ οἵ ὥγσγδοιβο ἴῃ 5ΊΟΙΙν ἢ Ὁη6 
τηοϑῦ ἴδοι 58 ῬΟΙΪΨΡΏΘΙΠΊΙΠΙΒ, 
0 ἀδνουτθα βοὴθ οὗὐ {6 
σΟΙ ΡΟ οὐ Οανβϑουβ δῃα 
γγὰᾺβ αἴξουνναγθ τηϑθ ἀσιιηκ ὈΓΡ 
Ὠΐμη δηαὰ ὑπο ὈΠΠαΘα ὉΣ ΠΊΘ8 5 
οὗ ἃ Ὠθαΐθα βύδκϑ. 

σιδ 

Ονομὰβ (5 78) : ΧΥ͂Ι. 40: ἃ. Βοῃ οἱ 
Ῥοβοίάοῃ, ΡΝ κίησ οὗ ΟοΙοπδθ 
ἷἱπ {ῃ6 Ττοϑδᾶ, ΤΔΥΛΟῸΒ ἴογ ᾧΠ6 
νι ϊΐθηθϑα οὗ ᾿ἰβ 5Κίη ; 6. νγὰβ 
51αἷη Ὁ ΑΟὮΠ168. 

Οὐασδηΐα : γι. 12: ἃ οἷν οὗ Οτγοΐο. 
ΟΥ̓Ιαο ἰδ: ν,:3δ.: 
τς οὐρανῶν ΙΥ. 46; {Π6 Ὡδη6 οὗ ἃ 

οδ' 
ΟΥ̓ πίβοδ : ΧΙΥ. 8, 81. 
Ογηύπαβ : Ὑοβῦ., ΧὉ 12: ὃ τηοπηὐαϊῃ 

ἰπ {π6 ἰβιδπα, οὐ ΠΡΉΉΝ 5066 οὗ 
{π6 οἰγύῃ οὗ ΑΡΟΙΙΟ δα Ατίθιηΐβ. 

Ονργὶβ (0(ῃ6 ΟΥρυΐδη) : 1. 9, οἕο,, 
Η. 190, 191, χι; 10, ΞΥ’ τοῦ οὗο., 
ΧΥΠΠ. δ], ΧΧ. ἜΦΥ ΠΝ ΧΧΥΙΠΠ. 4, 
ΧΧΧΘΙ, ΤἸΉΒ0Υ., Ι1Υ. 4: Βίοπ,1. 8, 
οὗο,, ὙΠ. 1; Χ. Ἰ; ΜΌΒΘΗ., 1..:. 4, 

ΟΓΒΗΐρ. 
ΟΥΡΙῸΒ : ΧΥ͂ΠΙ. 856; {Πῃ6 Θαβύογηχηοϑβῦ 

ἰϑιδηᾷ οὗ {Π6 Μραϊ θεγδηθδῃ, 
οοηὐδϊπίηρσ ΤΥ ΟὙΘΟΚ οἰζίρβ. 

Ονύμογδα : 1Π|. 46, ΧΧΙΠ. 16; Βίοη 
1. 17, οὔο.:; Αἄοη., τ οὔο: : ἃ ΠΒΙῊ6 
οἵ ΑΡΠτοσϊ ὃ ἈΠΟΙΘΏΘΙΥ ὀοηπρούοα 
νυ {86 5] ηα οὗ ΟΥμοτδ. 

Ονύμδτα : Βίοη,ἵ. 88; δὴ ἰβδπᾶ οἵ 
ἐπὸ 5.Ε. ΘΧΟΓΘΙΩΙΟΥ͂ οὐ {88 
ῬΘΙΟΡΟΏΠΘΒΘ. 

Τδιηοθύδϑ : ΥἹ. 1, οὔο. 
ὉΑΡΠΗΪΒ : 1. 19, οο., τρῆθγα 

Τηϊγοαιιοίϊοη, γ. 20, 81, ψι, ἃ, ἐϑκαν 
Ὑ1π:.:78, ἍΤΕ δζο,, ἸΧ. ἃς ϑύθι, 
ΧΧΥΠΙ. ἦ12, ΤΠ βοΥ., Π. ἫΝ 1Π. ἧς ΙΥ. 
14, Υ. 4. 

Ῥατγάδηΐαβ (ϑοὴ9 οὗὐ Ῥδγαϑημ8) : 
Αχο, 4: ἴπ8 ΤΤ͵ΤΟΐΔη8. 

Τρ Η- ϑρίο: Μῴῳ., 14. 
Τοϊαδιηρίδ : Ῥίου, ΤΠ. 9, 92: ἀδασῃῦοΥ 

οἱ Τιγοομηθαθβ την ὑμΐοδὶ κίηρ ὉΓΪ 
ΒΌΡΤΟΒ. 

ὭΘΙΟΒ : ΧΥΙΙ. 67, 7.807., ΧΧΙ. 4; 
1915 Πα οἱ ἐμ 8. Αδσθδῃ, {ὉΠ 6 ὀηΐοῦ 
οΟηΐγΘ οὗ Π6 νγοῦβηὶρ οὗ ΑΡΟΙΙΟ. 

ΤΘΙΡΏΪΒ : 11. 21, ϑῦο., 1,807.,1. 4. 
Τϑδιηδίθε : ὙΠ. 82, 1δῦ, Χ. 42, Μφόρ., 

78. 
Ῥδιηοτηδ!θβ : 11807., ΧΙ]. 1. 
Ὅδο: ΥἹΙ. ὃ; ΜΟΒΟΉ., ΥΠ. 4; Ποπηθύοσ, 
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Τϑαοϑ] οι : ΧΥ͂. 141 ; 560η οὗ ῬΓΟΠΊΘ- 
{π6ὺ8: ὯΘ. δῃὰ εἶ νθ ῬυτΓῃδ 
ψ 6 ΓΘ ὑπ ΟΥΪν Βυτνίνουβ οὗ ἃ οοα 
νυ ΐο ἀθβύτου θα τηδηκίηα. 

Ἀῖὶδ : Π. 46: ΝάΧΟΒ, 8δῃ ἰβ]δηᾶ οὗ ὑῃ86 
5. Αθρθδῃ. 

ὍΙΏΟΝ : ΧΥ. 11. 
ῬϊοοΙοί 85 : ΧΥ. 18, 147. 
ΤθίοοΙ65 : ΧΙΙ. 29, ὑὐἤθγ8 866 ποΐδ. 
ϊοιηθα : 1. 112: τηγύῃῖοδὶ Κίηρσ οἵ 

ΑΥ̓ΒΌΒ, 6Π6 οἵ ἸῈ6 στθαΐοϑῦ ατὐθοκ 
ὙΥΔΙΤΪΟΥΒ ὈΘίοσο ΤΤῸΥ ἢ ἢ6 μγουπηαθα 
ἈΡὨτοαϊίαθ. 

νιοιὸς ΥΙΙ. 116, χΥ. 106, Χγυπ. 86; 
ἈΑΡὨγοαϊΐθ ΟΥ ΘΓ τηοὐ ΠΟ Γ 

πδπε κπλτο (ΒδοοΠ 8) : Π. 120, ΧΥΠ. 
412. Χπ, 83, ΧΧγε. δ᾽ οἷο. ἸΉΒΟΥ., 
ΧΙ. 1. 

Ὀϊορηϑοΐαβ : ΧΧΙ. 1. 
Ῥοτῖδϑῃ : Π|. 156, ΧΥ. 93, ΧΥΙΠΙ. 69, 

ΧΥΠΙ. 48, ΧΧΊΥ͂. 138, 1807... ΧΥΤΙΙ. 
1: Μοβοῆ., 1Π|. 1,12, 18, θύό, 122; 

Οὐ, 4. 
Ὁγδοδπι : ΧΧΥῚ. 98, 8ὴ ΠΚΠΟΥΤΩ 

τηοτπηὐδϊῃ. 

Ἑαγίῇ : γγίηρ. 
Ἐαγίλ- δῆλα ον, Ἐρυνεπον): Μόοβοῇ., 

1. 89, 120, 149. 
ἘΘΠΟ: μοβεῆ., ΠΥ 30. 1 8:5: 

ὭΣΤΩΡΗ ὙΠῸ ψγ88 ομδησοα ἰηΐο 
{Π6 Θοῇο. 

Ἐϊδύϊοη : 17.567... ὙΠ. ὃ; ῬΟΓΏΔΌΒ ὕΠ8 
αυοῦβ αὐὐϊδῦ σοὺ ρδϊηΐθα {6 
νοααάϊησ οὐ ΑἸθχϑδηᾶο δηά 
Ἔοχϑηδ (827 8.6.). 

ἙἘσυρύ : ΧΙΥ. 608, ΧΥ͂. 48, ΧΥΠ. 79, 
101. 

ἘΠΘΙ γα: ΧΥΙΙ. 60, ΧΧΥΠΙ. 29: 
Θοαάθδβ οὗ Ὀἰτίῃ. 

ἘΠῚΒ : ΧΧΙΙ. 156: Βίοῃ, Π. 18; 06 
Ν.ΎΨ. αἰδυνῖοῦ οὗ ἐπ ῬΘΙΟρομῆΘβ6. 

ἙἘχτηρῖα : Ποβ8., ὃ. 
Ἐπαδτηΐοῃ : ΤΙ. δ0.,: ὅκα: .857.:8 

γουΐῃ ὈοΙονθα ὈΓΥ ἔμο ΜόοΟΗ, ΠΟ 
βοηῦ Ὠἰπὰ ἰπῦο ἃ Ῥϑγρϑύμδὶ ΠῊΝ 
οπ Μῦ. Τιαύτηιβ ἴῃ Οδτῖα, 80 ὑπδῦ 
6 πιὶσῃῦ τοιηδὶῃ ΔΙ ΑΚ 8 γοὰὴσ 
διηα Ῥοδῦα!. 

Ἐροΐδηβ: ΧΧΥ. 48, 166 ; {π6 τηνύῃϊοδὶ 
οι τρπουτηὴ οὐ ἘΠ0 Ν. ἀϊδύτίοι 
ο 

Ἐροΐυβ: 4.6, ἃ; Ὅη6 Ὀυ]Πὰογ οὗ ὑΠ6 
οοάθηῃ ἨοΙβθ ΡΥ πιϑϑὴ8 οὗ 

νηΐ ἐπ Οτθθῖβ ὕοοκ ΤΊΤΟΥ. 
ἨδΘ νγὰβ βαϊα αἵδουνγαυαβ ὕο ἤδνθ 
ἑουηαθα Μούδροπύυτῃ ἴῃ 5. Τύδ!ν, 
ΜΏΘΓΘ ἴῃ {Ππ6 θρ!]θ οὗ Αὐπθη8ἃ 
006 ὕοο !β ἢ8 υϑοα ΘΓ ργιθβοῦνρα. 

ἘΡΗΥΤδᾶ : ΧΥ͂Ι. 88, ΧΧΥΙΠ. 17; δὴ 
ΟἸᾶ π8π16 οὗ ΘοΥϊπίῃ. 

ἘΡΙ ΟΠΔΙΓΓΉῸΒ : 710.867., ΧΥΙΠ. 2: 88 
στοαῦ ΤῬουίδη οομηΐο Ῥοθῦ; ἢ68 
Πουνϑηρα δὖ ϑυγδουβθ δρουΐ 
470 8.6. 

ΕΓΟΒ : 866 ΤιοΥθΘ. 
ἘΤΥΧ: ΧΥ͂. 101; ἃ τηοπηὐαῖϊη ΘΓ 

Ὁῃ6 ὙΥ. οχύτγροιηϊίν οὗ 510], ἃ 
βοαῦ οἵ 6 νγουϑῃϊρ οὗ Αρηῃτοαϊία. 

ἘΘΟΟΙΘΒ ; ΧΥ͂Ι. 104, τὐῆογα 8566 Ἠοΐδ. 
ἘΗϊορία : ΜΠ. 118, ΧΥΙΙ. 87. 
Εῦπδ᾽:.- 1. 66... 60. ΤΧὶ 18, ΧΙ. 47; 

ΜόοβΟΉ., ΠΠ. 121. 
ἘΠῚ ΌΠῈΒ : 11. 66. 
ἘΟΓ Ό5 : ΥἹΙ. 1, 181. 
Ἐπ δι Ρα8 : 11. 77. 
ἘΠδΙΟΒ : ΧΧΙΥ, 71; [δύῃμθ οἵ 
Το ϑίδϑ. 

ἘΠΙΠΊΔΘΤΙΒ : ΞῸΝ δδ; 06 ϑν πο Ποτα 
οὗ Οανβ8θ 
ἘΠ ὥ ΓΔΒ :Υ͂. ἸΤῸ, 73,19. 
Ἐπιηδᾶρβ Υ. 134. 
ἘΜΠΙΠΟΙΡΟΒ: ΧΧΙΥ. 110; ἃ ὑῖτθ- 

Ἡοπιθτῖο ροθῦ δῃηᾶ ταυβίοἰδὴ οἵ 
ΤΉΓΔΟΘ. 

Ἐαηἴοδ : ΧΙΠ. 458. 
- ΧΧ. 1, 42 
Ἐπιηδδ : ΧΥ͂. 2, οὗο. 
Βυτορᾶ : ΜΌΒΘΗ., Π. 1, οἷο., ΥἹΙ. 

ἴῃ ἐπθ ἕογιῃ οἵ [ῃ6 τὰ ἢ ὐ θεὐκοδδςν, 
ὈΥ ΜοβΟΠ5 5Π86 566 18 ἴο Ὀ6 {6 
ἀδαρηῦου οἵ Ῥῃοθηΐϊχ Κίησ οἵ 
ΤΥτο, δηα ἴο Ὀ6 οδιεὶθᾶ οἱ ἵσοπη 
Ὑν τ Ὀν Ζουβ ἴο Οτούθ. 

Ἐατούδϑβ : ΧΥΙΠ. 28: {Π6 ΤἶΥΘΣ οὗ 

ΜόοβΟοῆ., ΠΙ. 124: ἃ 
ὨΜΙΏΡἢ, ᾧῃ6 τ οὗ ΟΥΡΉΘΙΒ; 
αἴθου Π6 ἀθδίῃ ἢθ ψϑηῦ ἀονῃ ὑὸ 
06 ἸΙΟΥ͂ΘΙ ψγου]α, δηαὰ ὉΓΥ ῃ8 
ῬΟΥΘΙ οὗ Πἰβ ΤΌ 510 ἡγῸΠ ΠΟΘΙ Ὀ8ῸΚ 
ΟἹ οοπαϊΐοι ὑμπαῦ π6 5ῃουα ποῦ 
ΙΟΟΚ ὌΡΟῚ ΠΟΥ 1}} ὕῃθν τϑδοηθα 
0ὉΠ6 ὌΡΡΘΟΙ ψουα : Ὀαῦ 6 ζαϊθαᾶ 
ὕο ΚΘΘΡ 015 οοπαϊ ίοι, δια Ιοϑῦ 
ΠΟΙ δραΐῃ. 

ἘΠΙΓΥΤΘΟΠ : 1.807.. ΥἹ. «8. 
ἘΠ δύμθυβ : ΧΧΥ. 905: ΠΝ 1928: 
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Κίηρ οὗὐ ΤΊΓΥΩΒ, ὑδϑτηδδῦοσ οἱ 
ἩΘΓΔΟΙΘΒ. 

Ἑυγχύυβ ; ΧΧΙΡ. 108; 8ἃὁ ἰαπλοιιβ 
ΔΙΌΟΠΘΙ, Κίησ οὗ Ὀθομδία. ἴῃ 
ΤΉΘΒΒΑΙΥ. 

Ἐπ δηθ8 : 15,807., ΧΙ. 1. 
Ἐπ οἢΐϑ : ΧΥ. 67. 
ΡΕΝΕΙ ϑίαῦγ (Β δ βρϑγυβδ): 

ΤΣ: 
Βίοπ, 

Μαΐο: τ. 98, 140, Π. 160, ΧΧΙΥ. 70; 
Βίοῃ, 1 . 94, ὙΙΙ. 95.6, ΤΡ, ΧΙ. 4. 

ΤῬοαι, ὀλπα οἱ ἐπ: Βίοῃ, ἘΣ..1: 
Μοβοῆ., 1.71; ΑΡΒτοαΪϊίθ ; δοοοΓᾶ- 
ἷῃρ ὕἤο ΟὯΘ ΚΟΥ 858ηὴ6 ψγὰϑ ὈΟΓῚ 
οὗ 0ῃ6 508-81. 

Εὰν (ΕπΙην85) : Μοσ.,14: ὕὉΠ6 ΕᾺτΣΙΘ5 
γΘῚΘ. δυθησίηρ ἀοἰυΐϊθ5 ὯΟ ΡὺτΓ- 
564 Ὑτοηρ-Ο6Γ8. 

Οδϊαύδα : Υἱ. 6, ΧΙ. 8, οὗο.; Βίοῃ, 
11. 8, ΧΙΙ. 8; Μοβοῆ., 1Π|. 58, 61: 
ὃ 56 8.- ΠΥΠΡἢ, ἀδσηου οὗ ΝΟ ΥΘῦβ. 

αδηνιηθᾶ : ΧΠ. 85; ἃ Ὀθϑυῦ ἢ] 
γουΐῃ οδιτὶθα ΟἿ ὉΥ Θᾶρὶθδ ἴο 
6 76 ΘσΌΡΌΘΔΙΟΣΙ οὗ Ζθαβ. 

ΟἸαυοὸ : 1Υ. 851; ἃ Ῥοθρύθϑβ οοῃύθῃ- 
ῬΟΓΑΤΥ τυ ΤὨΘοοΙ 8. 

--ς-- 1},,86}., ΧΧΤΙ͂. 2. 
ΠΡΗΡῚ ΧΥ. ἼΟΟ; ὃ ον οὗ ΟΥ̓ΡΓΌΞΒ, 
εἰ ικωὰ οὗ {π6 γγουϑηΐρ οὗ ΑΡτο- 

αοτρο : ΧΥ. 1, οίο. 
Θοῖσοη : ψοβῦ., 19; ἃ ψοιδη-1Κ6 

τποηϑίο Ἡ ΠΗ βοΙροηῦβ ἔογ δίγ: 
ΘΥΘΙΥ ΟΠΘ6 ὑμδῦ Ιοοκϑα ἀροὴ ΠΘΙ 
Ὀθοϑῖὴθ βύοῃθ; θη 85ηὴ6 ΨὙἘὰ8 
ΒΙαῖπ ὉΓΥ Ῥδιβθιβ {9 ψἰηροα 
Βοῦβθ Ῥορδβιβ ΒΡΙΔΗΩΣ ἔἴσγοῖὰ ΠΘΓ 
ὈΙοοά. 

Οτθοκ : Βίοῃ, 11. 12. 

Ηδᾶδβ :1. 68, 108, 180, τ. 88, 160, 
1ν. 27. Χυι.. 80, δ2, 71η,867.,.01. 8; 
ΒΙίοη, 1. 94, 11. 8; Μοβοῇ., 1. 14; 
Μέορ., 86. : 

Ἡδοίηιβ: ΥὙ{1. 76; ἃ πιουηὐδίη οὗ 
ΤΏΓΔΟΘ. 

Ἠδίοΐοη (ΑἸονγοηὸ) : Μοβοῆ., 1Π. 
40, οἱ. αἰδο ΤΏΘΟΟΓΙ. ὙΠ. 59 απὰ 
ποῖο; ἀδυρσηῦο οὗ Αθοὶυβ πα 
ψ ο οἵ Οὐχ Κίηρ οὗ Τυδοηΐβ; 
Π6 φῬουίβῃθα αὖ 868, δῃᾷ 5. θοὰσν 
γγὰϑ [οὐπα ὈΨ ὨΪ8 ΕΝ ὌΡΟΠ 54 
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ΒΠΟΓΘ; 5η6 ὕῃγθ ΠΟΓΒΘΗ͂ ἰηΐο 6 
868 8Π4 νδβ σομδηρσοα ἰηΐο ἃ 
Κι σ ΒΘ ΟΥ ὨδΙοσοη. 

ΗδΙοΙβ.: Υὕ. 128: ἃ ΤΙΥΘΥ οὗ {88 
αἰδύυτίοῦ οὗ ΒΥ ῥτὶβ ἴῃ 5. Τύαϊν. 
- Υἱ.. 1; ἃ ΓἾΥΘΙ ΟΥ ΤἼνθ ΠΥ 

οὗ Οο8. 
ἩΔΙΡΑΙΟὰΒ : ΧΧΙΥ͂. 116; ἃ ὕθδοῦοῦ 

οὗ ἩρΎϑΟΙθθ, οδ θα οἰβθύνῃοτθ 
Αὐδοϊνοῦβ. 

Ἡδρὸ : ΧυΠΙ. 82; αοαάᾶθ88 οὗ Ὑουΐῃ, 
ὙΠ οἵ Ἠδεϑοῖθϑ. ἴῃ Ὠθᾶνθῃ. 

ΗΘΡΓΤυΒ: Υπ. 112: ἃ ΓΥΟῚ οἵ 

Ἡδοδίὸ : 11. 12, 14. 
Ἡδθοΐου : ΧΥ͂. 189: 50η οὗ Ῥγίΐδιῃ δηᾶ 

οὨϊοῖ ἜΘΙῸ οἵ (8 Ττοΐδῃ βἰ(6. 
Ἡθρουβρὰᾶ : ΧΥ͂. 1389; νἱΐθ οἵ Ῥείΐδτῃ 
κὶησ οὗ ΤΙΟΥ. 

ἩδρΙἰββοη; ΧΧΥ. 9; 
Ατοδαϊα δηᾷ ΕἸ15. 

ἩΘΙΘη : ΧΥ. ἐῖρὲ ΧΥΠΙ. 6, οἴο., ΧΧΤΙ. 
218, ΧΥΥΠ ΤΣ Βίοῃ, ΤΙ. 10: 
ἀδυρηῦονῦ ὈΥ οι οἵ ΑΝ 6 

ὃ Υἶἴνο οἵ 

νγ6 οὐ Μομριδῦβ, δ8ὴ0 ψγὰϑ 
οδγεϊθᾶ ὉΠ Ὁγ Ῥαγίβ, 8η ἃ ὑπὶ5 
δυθ ΔΝ νον 0Ὁη6 Ττοΐδη Ὗδσ. 

δι οὸς ὅ; ΟδΠβύο, ἀδαρηου 
οὗ ἐγεῖνθοον, ΩΣ οὗ Ατοδαϊδ; 80 
γγδ8 ὈοΙονθᾶ ὈγΚ Ζθι8, πᾷ μᾶνίησ 
Ῥθθὴ ομδηρθᾶ ὉΓΥ πῃ θδίουβ 
Ἤρτὰ ἰηῦο ἃ ΘΔ, γνγὰβ Ὀ᾽δοθᾶ ΓΚ 
τη 8 οη [6 5ύδιβ 88 {6 
οοῃϑίθ!αύϊοπ. οὗ Πῃ6 ατοαῦ. ΒΘΔΓ 
(ΒΕοοὰ ). 

--- Χχγ. θα; 180: {6 ομϊοῦ οἷν 
οἵ Αο 

: ΠΥ ΤΟ αν. 209, 71}η807.,.1. 2: ἃ 
τηοπηΐαΐῃ οἱ Βοδούία βδοιθᾶ ἣν 
{ὉΠ Μυβθ68. 

ἨδΙδϑροηῦ : ΧΙΠ. 29 
Ἡδρηδοϑῦυβ:: Π. 134; Μοβοῆ,, 1. 

88; Μῶσ. Ἢ: 
ΗρΙδ : 1Υ. 22, χγΥ. θ4, ΧΥΙΙ 188, 

χχιν. 38; ΜῈΟΒΟΏ., τί. ΤᾺΣ Μορ. 
τ 38. 
ἩΘΓΔΟΙ65 (ΗΘΓΟΊ]68) : 11. 121, ΤΥ. 8, 

ΥΙΙ. 150, ΧΊΠ. 87, 70, 78, ΧΥ͂ΠΙ. 20, 
20, 27, ΧΧΙΥ. 4; δύο., ΧΧΥ. 71, 
δἰό.:; Μώυ., 95. 

ΗΘΙΙΏΘΒΣ 77, ΧΧΙΥ͂. 116, χχν, 4: 
Βίοῃ,Υ. 8; Μοβοῃ., ΙΠ. δὸ; Ἔσυ, Ἴ, 

ον ΣΝ 

οδοδόα αὐ Μδδουνενοῦι, λων. ἡ ὦ. 
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Ἡδβοᾶ, Μοβοῆ. 1πΠ., 87; ὕπ6 ΘϑΓΙΥ 
Ἑρίο ὃ; Π6 ψἃϑ τοσδιαθα 88 
ΒΘΟοΟηα ἴο ἘΤοΙηου. 

ἩΘΒΡΘΓΊΒ : Βίοῃ, 1χ 
Ἡΐοτο : ΧΥΙ. 80, ᾿δἴοι; πες οὗ ὅγυτδ- 

ΟἼ56, 970-218 Β.σ. 
Ηϊπιδτὰ Υ. 124: 84. Εἶθ οἵ {Π6 

αἰϑοτιοῦ οἱ ΚΘ ῚΒ ἴῃ 5. Τύα!ν. 
ἩΠΪΓΏΊΘΓΙΔΒ : ΥἹὯἝἋἜἪ. 758; ὃ ΤΊΥΘΙ ΠΘΔῚ ᾧῃ6 

ἔονπ οὗ Ἡϊοτα ἴῃ Ν. ϑ΄΄Ίοῖν. 
ἩϊρΡρροοοδῃ : ΥἹ. 41, Χ. 16 
ἩΪΡΡΟΙΊΘΗΘΒ : ΠΙ. 4, 10}. 676 866 ποίο. 
ἩΠΡΡΟΠπδΧχ : 19η807., ΧΙΧ. 1; {ῃ6 

8ΙΠὈΐο ροθὺ οὗ ἘΡΏΘΒῸΒ; μΠ6 γγἃ8 
ΤΘΙΩΟΌΒ ΙῸΓ Πἰβ ᾿ΔΙΩΡΟΟΏ8, δηα 
Πουτίβηθα δρουῦ 5640 Β.σ. δὖ 
ΟἸδζΖοιῆθηδθ ἱπ Αϑία ΜΊΠΟΣ. 
ΞΟ ΧΥΙ. 20; ΜοΟΒΟΏ., 1Π. 71; 

Ηδπιδίδ: ̓ γπ. 108: ἃ τηοὰπηΐεαίΐη οὗ 
ΤΒραΒαΙν, ἃ βοαῦ οὗἨ {Π8 ὙΟΓΒΗΪΡ 
ο 

Ἡγδυϊβ.: Υἱι. 118; ἃ ΒΌΣΪΠ ΠΘΔΓ 
ΜΠδέα5 ἰπ Αϑἰδ ᾿Μίποι. 

ἩΣ]ΔΒ : ΧΙΠ. 7, οὔο.; ἃ σου Ὀ6- 
Ἰογϑᾶ ἐλ ἨδίδοΙ68. 

Ἡντ͵ΏΘη : ΧΥ͂ΠΙΙ. δ8; Βίοῃ, 1. 857, 90, 
Ἡγπιθύδιϑ : γρϑῦ., 1: ὃ τπαοπη δα πὶ 

οὗ Αὐτϊοὰ ἕΆΤΩΟΙΒ ΤῸΓ 8 ΠΙΔΓΌΪΘ 
8διηα ἰΐ8 ΠΟΥ. 

Ταβίοι : 8ε6 δ ϑβίομῃ. 
Ἰοατῖΐα : ΙΧ. 26; δὴ ἰβϑίδηῃᾶὰ οὗ {ῃ6 

Ἐ:. Αθσθδῃ. 
1ᾶδ : 1. 106, ΧγυΙΙ. 9: Βίομ, τι. 10; 

8 τηουηδαΐη οἵ ὑῃ6 Ττοδα. 
Ταἀδ!ίατη : ΧΥ. 100; ἃ ἴοψῃ οἵ 
ἐκ Α 8 δθαὖῦ οὗ πΠ6 ψουβηΐρ οἵ 

ΧΧΙΙ. 140, οὗἷο.; 80η οἵ 
ὅν τνηὰξρ ταυὑμῖοδὶ Κίηρ οὗ Μοϑ- 
Βϑηΐα 

Πίθτη : ΧΧΙΙ. 217; ΤΙΟ 
ΤΠ|ὰ85: ΧΥΙ. 75 ; Ὅοϑ., ἜΣ τυ μάνς 

οὗ Ῥτίδτη δπὰ κίηῃσ οἵ ΤτοΥ. 
ΤηΔΟΠΒ : ΜΟΒΟΉ., Π. 44, 51 ; Βοη οὗ 

Οορδπιβ ἃπα ἢγϑὺ κίησ οὗ ΑΤΡΟΒ; 
Π6 νγᾶβ ὉΠ ἴδύπου οἵ 1ο. 

Τηποβρίζαριο8 ; ΒΊοη, ΥἹΠ. 4, τἢ 676 
866 Ἠοΐδ. 

Ιῃ0ο: ΧΧΥΙ. 1, 229; ἀδιυρσηῦοσ οἵ 
Οεάτητιβ πιγὑπίοδὶ Κὶπρ οὗ ΤΏΘΌΘΒ. 

1ο : Μοβοῆῇ., "1. 44: 8ηὴ Ατρῖνο ῥυίη- 
ΟΟΗΒ5 Ὀοϊουθᾶ ΡΥ Ζθυβ; ονὑίης ἴο 

ΗθΙδ᾿Β ἰθδίουβυ Π6 ὑπγηθα δ 
ἰηῦο ἃ οονγ, ἴῃ ψ ΠΟ ΒὮΔΡΘ, 
Ῥυγδθιθα ὉΡ ἃ ρααῆν βϑοηὺῦ Ὁγν 
Ηρα, 58ῃὴ6 ψδηᾶθιθα οὐ δα 
δια 568. 011 βὴθ σϑδοῃρᾷ Ἐρυρῦ, 
ΏΘΙΘ Ζθυβ τοϑύοτθα ἤθ {0 
ΠΌΤΔη ἴουτῃ δ ηα 5Π6 ὈΘοδμηΘ ὈΥ 
τη τοῦθ οὗὐ ἘΡΡυ5 Κίησ 
οὗ Ἐσγρύ. 

ΤΟΙΟᾺΒ : αν 19; {Π6 οἱἷύν οὗ ΤῊΘ8- 
581} ΜΏΘΠΟΘ Ταβοῦ βδὺ ουὖὺ ἴῃ 
αποϑὺ οὗ π6 αοΙάθη ἘἼΘ6θοΘ. 

Ιοηΐᾶ : ΧΥ͂Ι. δ7, ΧΧΥΤΙ. 21: {ῃθ0 
Οτθθῖ οἰδίοβ οὗ ἐπθ τηϊά- -ΑὈρθδῃ 
οοαϑβϑὺ οὗ Αβϑία ΜΊπου. 

ΤΡΉΪΟΙΘ5 : ΧΧΙΥ. 2 οὐο.; Τορσ., 58, 
111, 118; Ὀτγούμου οἱ ἨΘΙΔΟΙΘΒ; 
866 ΑἸΟΙηθηδ. 

1τἰβ : ΧΥΠΙΙ. 184; ΓΊΘΒΒΘΉΡΘΙ οὗ {ῃ6 
Οὐά5. 

ΙΒύταΒ : Μορ., 49: Π6 πθοκ οὗ 
Ιδπα Ἰοϊηΐηρ ΠΝ ῬδΙοροππθϑθ ἴο 
οοηὗγϑΙ] Οτθθοθ. 

Φαβίοῃ (1δβϑ]0}}} : 11. 60; ἃ 500 οὗ 
Ζθυβ δηᾶ Ἐ]θοῖτα: ΠΘ ΔΒ Ροιουνθὰ 
ὈΥ Τοιηθύορυ. 

Φάβου ; ΧΙΠΙ. 16, 67, ΧΧΙΙ. 81; βοῇ 
οὗ Αδβοπ {Π6 ΠΤ κίὴσ οἱ 
ΤΟΙΟΌΒ, γγὰβ βορηῦ ὃν ὑπ6 ἘὈΒΌΓΡΘΥΙ 
Ῥο]αβ, ο πορϑᾶ {δι ο Ὀ6 τἱἰὰ 
οὗ τη, ἴο ἰθύοῃ ὑΐμθ ἀοϊᾶθηῃ 
ἘΊΘΘΟΘ ἔσοπη ΟΟΙ ἢ ΐβ. 

«]ιιδέϊοο : ΜΟΒΟΉ., ΠΙ. 114. 

1 Ρ88 : ΧΙΥ. 24. 
ΤιΔοθάδθιηοῃ : 866 ϑϑρβατὗδ. 
ΤΔΟΙΪΠΪ ΠῚ ; ΤΥ. 88: 8. ῬΙΟΙΟΠΤΟΥΥ 

πΘΔΓ Οτούοι ἴῃ 8, Τύδϊν, ἃ βοαῦ οἵ 
06 γΟΥΒὩΪΡ εὐ: ΉθρτῦΓδἃ. 

Τιᾶοοη : Υ. 2,6 
Τιλδγίοϑ : πλόϑς δ6; ἔα. οἵ 

Οανββθιβ. 
τοὶ (ϑοη οὗ Τισυ8) : ΧΥΙΙ. 14: 

Ῥύοϊθιην 1, βούου, κίησ οὗ Ἐσυρῦ, 
823-98 7 Β'6.Ψ 
ΤΙ τ δα δ : 1Υ. 21. 
Τιατηρῦσγιβ (Υ Ηἰΐθ-ὕ411) : 

{Π6 Π8ΤῚΘ οὗ ἃ ἀοσ. 
Τ,δοοοῦϑα : ΧΧΙΠ. 206: 

ἈΡΏΔΙΘΕΒ. 
ΤΑΡΙΌΏΒ: ΧΥ͂. 141; ἃ ΤΉΘββδ ἶδῃ 

ὑτδ6 ψΠῸ νασθα, ἃ ἴδιτλουβ 8 
δοδὶηβὺ ὑΠ6 Οδηύδυτβ. 

γιπ. 66; 

νὶϊΐθ οἵ 
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1ατῖθθα : Χῖγ. 830: 4. οἷν οἵ 
ΤΉΏΘΒΒΔΙν. 

Τιδΐτητιβ : ΧΧ. 8350: 8 τηοπηΐδὶῃ οἵ 
Οατία ἴῃ Αϑἰα ΜΊποΥ. 

ΤΙΑΌΨΓΩΠΙΕΒ: Κ᾿. 10: ἃ τηοπηΐδϊηῃ 
ὭΘΆΙ Οτοΐοι ἴῃ 8. [8 Υ: 

188: ΧΧΙΙ. 1, 914 : τηοῦμοὲ οἵ 
τὐσενιοὴ 8η 48 Ῥοϊγνάδθιοθβ; δ66 

ΘΙΘη 
Τ ΡαΓσια (ΥΥ ἰ 6-οοδῦ) : 1γ. 48; 
{6 816 οὗ ἃ Οδ]. 

1.650085 : Μοβοῇ., 1. 89; δὴ ἰϑαπᾶ 
οὗ {πΠ6 Ἐ. Αδσθδῃ, Ὀἰττμρίδοθ οὗ 
ΑἸσαΘῸβ δηα ὅδθρῃο. 

1,δυῃηὰὸ : ΜοβοΉ., 1. 22: ἃ Τἶνοῦ οὗ 
{6 Ἰονον σοῦ], ἔστοσα ψΐοῃ 0Π6 
5011}5. οὐ Ἃἢ060 ἀδραίθα ἀὐδὴκ 
ΟὈΙνίοη οὗ 18. 

Τ1,δίο : ΧΥΠΙ. δ0:; τοῦ οὗ ΑΡΟΙΪῸ 
δια Ατὐθμἶβ. 

ΤΙ ῸΟΙ ΡΡῸΒ : ΧΧΙΙ. 138,147:; ὈτούμοΓ 
οὐ ΑΡΠαθὰβ τηγνύῃΐϊοαὶ Κίηρ οὗ 
᾿Μοββϑθηΐδ. 

πλ δὲ ΟΣ 

ΙλΙγρὸ : ΧΥΙ. 77: {Π6 ὟΥ. Ῥγογῃοη- 
ὍΟΓΥ οἵ 5Ι᾽οἶ ν. 

1Σ}π8: ΧΧΙΡ. 106: 8. την 08] 
ΒΙΠρΡΟΙ, 850η Οὗ ἌΡοΪΙο. 

ΝΣ κ ἢ 198, ὃ 5ΤΟῸΡ οΟὗὨ ἰΒΙ6 πα 8 

ΤΑύγοΓβ65: Χ. ἀϊ; 
Χ. 

Τοῦ: 1. 87, 98, 97, 98, 108. 180, 
Π. 29, δ8, 64, 69, οἴο., 118, 198, 
151, 1Π. 15, 42, ΥἹ. 18, ΥΙΙ. 66, 96, 
102, 117, Χο 10..20,: 67. χα 4.80, 
τόσος 10; ΧΗ. 1; 48; χιγ. 28;.δ2, 

120, ΧΥΙΙ. ὅ1, ΧΙΧ. 1, ΧΧΙΙΠΙ. 
γὰ δ, 20, 43, ΧΧΥΙ͂Ι, 20, ΧΧΙΧ. 22, 
ΧΧΧ. 26; Βίοῃ, 1: δ, οἷο., 99, 49, 
ΠΥ. Ὁ, ̓ δδδ,, νι: ; ὃ, 10, Χ. 4, 
ΧΙν. 1: Ἡ ΝῊ. ΡΟ, 
Ν Υ. 4, ΥἹ. 8, Υ. 2; «Αἀολ., 6, 

ΤΙ οδΘῸΒ: 1. 128: ἃ τηοπηΐαίη οἵ 
Ατοδαϊΐδ. 

1γοβοι : 1. 126: ἃ. την μοὶ κΚίησ 
οὗ Ατοδαϊΐδ. 

1 γοΐὰ : ΧΥΙ. 48, ΧΥΠΙ. 89: ὑπ6 τηοϑύ 
ΒΟῸΓΠΘΙΙΥ αἰβόιιοι οἱ ὙΥ. Αϑία 
Μίπογ. 

Τγοϊαδϑ.: Υἱ1. 18, οΐο., ΧΧΥΙΙ. 42: 
Βίοῃ, 11. 1, ὅ, ΥἹ. 10. 
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866 ]ηἰγοαμοίίοη, : 

Ἰγοοτϊηδάᾶοϑ;: Βίοη, Π. 8, 15; 8 
ΦαγὑΠΐοδὶ κίησ τ᾿ Βογτοϑ' 

Τὕοοι : Π. 760, γ. 
Τιϑοῦραβ: Υ. όω. 
1 οδρὸ : ΥὙΠ1. 72. 
ΤΙ ΟῦΡΘΙΒ : ΤΙΙ. 4. 
Τουβ (ὙΥΟΙ : ΧΙΥ. τς τὰς 
1, αὰὸ : Μοβοῆ., ν. 2; Ρῃ. 
Ιγαϊδὰ : ΧΙ]. 86: 09 μίδα ὁ αἰδέτιοι 

οὗ Ὗ΄. Αϑῖα Μίμπογ. 
ΤΥΠΙΟΘῸΒ: ΧΧΙΙ. 144, βΆρχορς. : 80η Οὗ 

ΑΡΒΔΓΘαθ, τγὐῃὶ Κίησ οἵ 
ΟΜοδβοηΐδ. 

Τι νβἰηθ] οἷα : ΧΥ͂Ι. 84; ἃ ΤΠΔΙΒῊ ΠΘᾺΓ 
ϑυσδοῦδβθ. 

Μαθμᾶϊυβ : 1. 124; ἃ τηουηὐαίη οὗ 
᾿Ατοδαϊδ. 

Μαθούϊδδη (βου δ) : ΧΙΠ. 56. 
Μαρποβία : ΧΧΙ. 79: ᾧῃ6 Θαβύθγῃ- 

τηοϑῦ αἰδύτίοῦ οὗ ΤΉΘΒΒΔΙΥ. 
Μαϊᾶα, ΤῊῆΘ : 866 Ῥουβορῃομὸ. 
Μβ]15 : ΧΙ. 45. 
Μρᾶάδὰ : Π. 16; 8ἃ᾽. Οϑιοογαίθα 

ΒΟΙΌΘΓΙΘΒΒ, ἀΔυ σ ὔΘΓ οὗ Αϑδύθβ Κίησ 
οὗ ΟΟΙΟΗΐδ; 1 }Πἰππρ' ἱπ Ἰονθ τὶ ἢ 
ΨΦάβ0ῃ 5ῃ6᾽ ΘηΔΌΙΘα ἢἰπηλ ὉΓΥ ΠΟΙ 
διΐβ ὅο νυΐῃ ὑπ6 αοΙάθῃ ἘΊΘΘοδ. 

Μραρίαβ : 7ῆ86γ., ΧΧ. 2. 
Μόρᾶγδ : ΧΙ. 27, ̓ χιν. 49: ἃ ΤΔΙΠΟΊΙΒ. 

οἷν οὗ π6 ἘΣ. οπᾶ οὗ ἴθ Οοείη- 
{πίδῃ Οὐ]. 

- ορσ. : ἀδαρηῦοῦ οὐ Οὐθοη Κίησ 
οὗ ΤΉΘΌΘΒ, δηα νυἱῖΐθ οἵ Ἠδθγβϑοῖθβ. 

ΜΘΙΔΙΏΡΊΒ : 1Π.. 48; τῇ 76 866 Ἠοΐδ. 
ΔΙΘΙΔΠἐΗΐα5 ἢ Υ. 1580: ὍΠ6 ἔαὶθῃ]6 55 

σοδύμουα οἵ Οανββθιβὶ ἢΘ. νγ88 
5]αἴη ὈΥ Πὶπὶ ἴο τα βἰαίησ ν ἢ 06 
ΒΕΪΡΟΓΒ οὗ Ῥοπηρορὸ. 
ΝΣ : Μοβοῆ., 1Π. 71; τὐλϑγ8 866 

μοΐο. 
Μοιδᾶρϑ : ΧΥ. 94: δὴ δρὶ ποῦ οὗ 

Ῥοιβθῃῃοηὸ. 
ΜοΙ͂χο : ἢ. 146. 
ΜοπΟΙ : Μόοβοῆ., 

ΤΙ ΠσπΙ5 ἃπα ΤΠ δε, Δα 
κίηρσ οὗ Εὐϊορίδ ; Π6 οᾶτηθ ἴο {Π6 
Π6ῚΡ οὗ Ῥεΐδιῃ ἰῇ ἘΠ6 Ττοΐδη 8: 
δὴ νγᾶβ 5δῖη ὃν ἈΘΏἾ 165. ΤῊΘ 
τηγύη οὗ π6 Βιγᾶβ οὐ Μϑιῆποῦ 
ΔΡΌΘΑΙΒ ἰῇ αἰδοτθηῦ ἋΟΓΠῚΒ; 
δοοογαίηρ ὕο {Π6 ἔοττη ΡΡΑΓΘΏΘΙΨ 
ΓΟ] οννοα ΠΘΓΘ, Ζθιιβ, ἴῃ οὔθ ἴο 
οοηΐοτῦ 0:6 βοισουίπα ΤοῦΠΘ ΓΙ, 

1Π. 48. 80 οὐ 
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ὑυσηθα πθ 8565 οὗὐ {πῃ6 ἀθδᾶ 
ΨΥΔΙΤΪΟΥ ἰηΐο Ὀἰγαβ ΐΪοἢ ΟΥΘΥΥ 
687 υἱβιὑθα ὕΠ6 ὕομ Ὁ ὕο Ἰδτηθηῦ 
πη. 

ΜϑηδΙοδβ : ΥἹΙΙ. 2, οἷο., ΙΧ. 2, οὖο., 
ΧΧΥΤΙ. 44: ἃ την ύῃϊο8] ΒΡ Θτα. 

Μοποίδ 5: ΧΥΠΙ. 1, 15, ΧΧΙΙ. 217: 
ΜοβΟΉ., Π|. 79: τηγύῃΐοδὶ Κίησ οὗ 
ϑρατίδ, δηᾶ ΒυΒΌΑΠα οὗ Ηρίϑη. 

ΜϑπΙαβ : ΧΧΥ. 15: ἃ τίνου οἵ ἘΠ, 
ΜΟΥΓΏΠΟΗ : 1Π. 88. 
Μοβϑδπΐα : ΧΧΙ. 18, 208: ἃ 

αἰδύτιοι οὗ ὑπ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒ6. 
Μίοοῃ : Υ. 112. 
ΜΙᾶθρθα : ΧΙΠ. 20, ΧΧΙΥ. 1: ἃ ον 

οὗ Ατρο δ ἴῃ ἐὴδ ῬΘΙΟΡΟΊΠ656. 
ΜΙηδύτϑ : ΧΥ͂. 1926, ΧΧΥΠΙ. 21, Π50Υ7., 

ΨΙΠ. 1; ἃ δἰον οἵ Τοηΐδἃ. 
ΜΠΟΗ : ἵν. , θὅο.; ΥὯΙ1. 47, 81, Χ. 

ψ,:3; 
ΜΙηνδβ: ΧΥΙ. 104: δ᾽ ἨδΘΙῸ οἵ 

Οτοποιθηιϑ ἴῃ Βοροίίαδ. 
ΜΙ νΙδηὸ ; Ὑ]. δ2, 61: Μοβοῆ., Π. 

92: {πΠ6 οἤϊΐοδί οἷδν Οἱ ἐμ ἰβίδπα 
οἱ ἴοϑθοβ ἴῃ ὑπ Αρθσθδηῃ. 

Μοοῖ : τι. 10, 69, οὐο., 105, ΧΧ. 87, 
48, ΧΧΙ. 19: Βίοη, ΙΧ. ὅ. 

Μοῦύϑοῃ : Υ. θὅ, οὔο. 
Μιιδε: 1. 9, 20, 604, οὗο., 141, 144. 

γ. 80, γι!. 12, 857, 47, 82, 9ῦ, 129, 
Εν. 92... 8: Χ. οἱ, νς ἢ 6, 
γι. 8,.29, ᾽ρ8, 600. 10, ΣΥΙΙ. 1, 
11.δ᾽. ΧΧΤΙ. 91. ἸΉ86ν., νἀ Δ, ΧΧΙ. 4: 
Βίοις, ἢ Δ πιν. 1.2. ΜΟόβοῆ., 1Π᾿ 
ὃ, οὗο.. 6. 

Μνόδηδο: ΧχΥ. 171; Βίοῃ; Π. 18: 
ἃ οἷΐν οἵ {Π6 ῬΘΙΟθΟΏ 658. 

Μνυσαοηίδῃ : ΜΌΒΟΗ., 11. 98; τρῆθ76 
866 ποία. 

Μυπάᾶυξ : 11. 29, 96: 
σαγία ὀγρροβίξθ Ὀρ5. 

Μγεῖηδ : οβϑύ., 25; ὑπ ομίϑί οἷύν 
οἵ ΤΘΙΉΠΟΒ, δ ἰβαηᾷ οἱ ἔπ6 Ν. 
Αρθσθδῃ. 

Μντβοη : Βίοῃ, 11. 1. 
Μυτίο : ὙΠ. 97. 

ΝδΪα : ΥΠ|. 48, 98, 
ΝάΑΧΟΒ : Μαβῦ., 4: 8ὴ ἰβίδηα οἵ Π6 

τηϊα -Αθσθϑδῃ. 
Νρδθ: νεοβῦ., 25; δὴ ἰβϑίδῃ  πθδὶ 

ΤΙ ΙΠΟΒ ἴῃ ἋὉῃ8 Ν, Αρορθδη. 
ΝΟδοῦΠΒ : 1ΙΥ. 24: ἃ ΤΟΙ ὩΘΆΓ 

Οτούοῃ ἰῃ 85. Τύδ]ν. 

ἃ ον οὗ 

δὴν γολενῳ : ΧΧΙΠ. 12: Ὑζίηρδ, 8: 866 
8085 

ΝδΙΘῸΒ : ΧΧΥ͂ΠΙ. 8; 80η οὗ ΟΟαΓῸΒ 
τυ οδ] Κίησ οὗὐ Αὐῆθηβ; [6 
Τουπᾶρα Μ|Ιδύτιβ. 

Νὅμηδεα : ΧΧΥ. 169, οὔο.; 8 ΨΔΙΠ16Υ οἱ 
ΑΤΡΌΪΪ5, ἰῃ ὉΠ 6 ῬΘΙΟρόπηθ86. 

Νδιοῖαβ : ὙΠ. 89; ἀδυρσηύοιβ οὗ ὑῃ6 
568-Θ0α ΝΟΙΘυΒ. 

ΝΙοΐδα ΧΙ, Ὁ.) τῆ Ὡς, ΧΧΥΤΕΗ; Ὁ, 
ΤΉ0Υ., ὙΠῚ. 8; 866 Τηϊγοαιμοίζονι, 

ἩΡΩΣΩΣ (Αδάοῃ) : Μοβοῆ., ΠΙ. 
8: ψὴῖϊθ οὗὐ Ζοίμιιϑ Κίπρ οἵ 
ΤΉΏΘΌΘΒ ; 58}6 ΚΙΠ6α Π6Ρ 80ὴ Τύγ 5 
Όν τηΐβῦακθ, δηα Ζ615 ὑστηθα ΠΟΙ 
ἰηΐο ᾧπθ θυθι-τηουτηΐησ πἰρῃΐ- 
ἴησϑ]6. 

οτη ἀν μεν ρα ΧΥΙΙ. 80, 98 : ΜοβοΟΗ., 

κιδρὸ: Μοσ., 82; σὶῖθ οὗ ΑἸ η, 
κΚίηρσ οἵ ΤΉΘΡΘΒ: 858η8 Ῥοδβύθα ὕἤο 
Τιοῦο οὐ ὑπὸ παροι. οἵ ΠΘΓΙ 
ΟΠ] αγθη, ὙΠΘΓΘΡΟη 6 ΘΓ 
5] 1} Ὁ. ΑΡΟΙ]Ο 8πα Ατὐύθιηϊδβ; ΠΘΓ 
Ιαθηθηαῦϊοηϑ ἴοΣ ὑπθ Ὑγ6Γ6 
Ῥτονθ ἷδ]. 

ΝΙβαθδ : ΧΙ. 27; αἀοδοθηδδηΐβ οἵ 
Νίβιβ, το 8] ̓'κίησ οἵ Μοραγᾶ. 

Νοιηδοᾶ: ΧΧΥΙΙ. 42. 
ΝΚομοῖδ : ΧΠΙ. 45. 
ΝΥΙΏΡΙΒ : 1. 12, 22, 66, 141, ᾿ν. 29, 

νι 2. 84. 70, 140, 149, γι]. 92, 
187, 48, 164, ΧΙΠ. 48, 44, 68, 
ΤΉΒΟΥ ας ἶ λα ΒΊΟΠ, 1..19: ΜΟΒΟΉ., 
ΠΙ. 18, 29, Ϊ06. 

ΝΥβ8 : γεβὺ,, 6; {6 ὈἰγύῃρΙδοθ οὗ 
ΤΟ 508. 

-- Βίοῃ, 11. 81. 

Οανβθθὰβ (ὉἹν5565) Σ ΧΥΙ. 81; 
Μόοϑβοῆ., ΠΙ. 116; ομδ οὗ 8 οἰϊοὲ 
Οατθοῖ ἨδΙοοϑ Ῥοἴουθ ΤΙΟῸΥ ; ἰδ 
τὐδηαοτίηρσθ ΟἹ Πἰδ5 ΤΟΌ ΓΗ ἴο 
ατθθοθ 816 8 βϑυθ͵]θοῦ οἵ ὉΠ6 
Οὐανββου. 

Οθαρτίδη : Μοβοῆ., 1Π|. 17; τὐἤ 676 
866 ποΐε. 

Οθοι5 : Υπι 116; 8. Πίρῃς-Ρουομθα 
οἷν οὗ Ιοηΐϑ. 

Οοπδηὸ : Βίοῃ, 11. 11; πῖΐθ οἵ 
Ῥαγίβ Ὀθίοσο ΠΘ οδυτὶθα οἱ θη. 

ΟΙἢβ : 1Π. 26. 
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ΟἸγΡΙΒ : ΧΥΠ. 182; {Π6 Φροαθ οὗ 
ἪἋὉῃ6 Θοὔκβ. 

ΟΥΟΒοΙ 5 : ΧΥ͂Ι. 106; 8 ον οἵ 
Βοθρούϊδ. 

Οτἴοϑύθϑ : Βίοῃ, ΥΠ:. 4: βοὴ οἵ 
Αρσϑιηθηοῃ; Ὠδυΐπσ 5]8ῖη ὮὨΪΒ 
ΠΟΘΙ 8δηα ΠΟΙ ΡΔΙΔΙΏΟῸΣ ἰπῃ 
Του Θησο ἴον ὑΠ6 1" τα ΓΘ οὗ Ὠἰβ 
ἐδ ΘΓ, ὯΘ νγὰϑ ὨΘησθίογθ ἢ ρυτϑαθᾷ 
ὈΥ {Π6 Ἐ Ὁ 65, 011 ἀΡΟῚ ΑΡΟΙΟ᾽Β 
δάνίοθ 6 Γρυοῃθα [0 ᾿τηᾶσθ οὗ 
Ατύθιηϊβ ἴγσγοιη ὑπ Ταῦτ ΟΠθι- 
ΒΟΏΘΒ6. 

ΟΥΟΙ : Υἱι. 54, ΧΧΙΥ͂. 12. 
Οτοτηδδοῃ : ΨΙ1. 46; τρῆθγ76 866 ηοΐδ. 
ΟΥΡΏΘυΚ : Μοβοῆ., ἦτ. 18. 116,.128: 

0ῃ8 τ δ Πΐοαὶ 0τ6- -Ηοιηθτῖο Ῥορῦ, 
500 οὗ Οδϑδριιϑ, Κίηρ οὗὐ ΤΏΓΔΟΘ, 
δὴ ΟδΠορὸ μθ6 Μαβθθ: 866 

ἃ ταουηΐαίη οὗ 
ΤἬΏΘΒΒΑΙν. 

ῬΘΔῈ ̓ Υ͂. 70, ΥἹ. 27, 1,80}., 1. 8, 
Υπ|. 1; ΑΡΟΙΪο 6 Ἐθϑίθυ. 

Ρ4]11Δ8: 429, 8. 
ῬδιΡην δ : ΧΥ͂Π. 88; ἃ αἰδβύτγιοὐ οἱ 

{86 βΒουύῃ οοδϑῦ οὗ ᾿Αἀρία ΜΊΠΟΥ. 
Ῥδῃ : 1. 8, 16, 128, 1Υ. 47, 68,γ. 14, 

58, 14 41, ΥΙ. ΟἿ, ΥΙΙ. 108, 106, 
ΧΧΥΙΙ. 86; 61, ΤΉ 867., Ὧ 1.93, 
γι. 6: ΒΙΟΏ,  » ΜΟβοῆ., 11. 28, 
δ, 0 ὟῪ. ἱ: Ρῴρο, δὶ Ὁ 65., 1; 
γοβῦ., δ; αοᾶἂ οἵ ρΡαβϑύυτοβ, ΠΟ ΟΙΚΒ, 
δηα ΞΠΟΡΠΘΙΓάΒβ. 

ῬΆΡΠΟΒ: ΧΧΥΠ. 1, οἷο.; Βίοῃ, 
1.64: ἃ οἷν οὗ ΟΥρτιβὶ ἃ ΤΆΤΩΟΙΒ 
Βθαῦ οὗ [Π6 γγΟΥΒῃΪ᾽ οὗ ἈΡἢτοαϊίο. 

ῬΔΥΠΔΞΘῈΒ; Υἱι. 148: ἃ τηοπηΐδίῃ 
οὗ Βοροίϊα, Βδοιθα ἴο ὑπ6 ΜΏΒ6Β. 

Ῥατΐβ : ΧΧΥΙΙ. 1; Ῥίρο, 12; 80} οὗ 
ῬΙΓΐδ,, Τα ΠΟ Δ] κίηρ οὗ Ττον; 
6 οαἰτίθὰ ΟΥ̓ ΗδΙθη ἔγοπι ἐδ 
Βοῖιθ6 οἱ Μϑηρίδβ αὖ ϑρεγῦδ δηα 
{ῃπ85 σαν τίβθ ὕο 6 Ττοΐϑη δ .. 

ῬΔΙΟΒ : ΥἹ. 88; Μοβοῇ,, ΠΙ. 91; δὴ 
Ἰβαπα οἱ πὸ 8. ΑΘρθδῃ, ἕΆΤΉΟΙΒ 
ἴον 05 ΤΆ ΌΪ]6 ; 006 ΤΉΝ ΡΥ οἵ 
ΑΤΟΠΠ]ΟΟΠΒ. 

Ῥαύσοοϊυβ : ΧΥ. 140;:; ἔτἰοπᾶ οἵ 
ἈΘΠΪΠ65, 5] ἴῃ Ὀθΐοτὸ Ττον. 

Ῥοσᾶδθυβ: Μοβοῆ., ΠῚ. 77; 006 
σγίησοα ὨΟΥΒΘ ὍΡΟΠ γι ῃΐοῃ ΒΘΙΠΘΙΟ- 
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ῬΠΟΙ 5]9νγ ὕΠ6 ΟΠἰτηδθτα; ΡΥ ἃ 
ΒΌΓΟΚΘ οὗ Πἰβ Ποοῖ Π6 πιδᾶθ ΠΡΟΠ 

᾿ Μῦ. Ηρισοη ὕπο βρείΐησ Ηΐρρο- 
Ἔφη ν ὩΪΟἢ ὈΘοϑηθ βδοθα (ὸ 
{ῃ6 Μαβρ8. 

Ῥοϊγιὑμοῦβ ; Βίοῃ, ΥἼΠ. 2; τῇ οδ] 
Κίπρ οὗ 8 Τρ η5 ἃηᾶ 6ηᾷ οἵ 
ΤΏΘΒΘαΒ, τ ἢ γῆοτα ὨΘ αὐξοτηρύ- 
Θα ὕο ΟῚ οἵ ῬΟΙΒΘΡΠοπὸ ἔγοτη 
Ἐδᾶδθ5. 

Ῥοίβδπαθυ : 7}π|807., 8 
Ἐίο ροθρῦ οὗ Ολάητον ΤᾺ ἴπ' ΒΠραδα: ᾿ 
Ὧ6 ΠΟῸΓΙΒηΘα ἴῃ ὑῃ6 Βἰχθῃ οϑηθυῦν 
Β.σ. 

ῬοΙαϑοίδη5: ΧΥ. 142; δὴ δἃποϊθηῦ 
ῬΘΟΡΙΘ οὗ ΟὙἼΘθ06, ὀοηπθοῖθα ὈΥ. 
ΒΟΠῚΘ ὑγϑαϊυϊοηβ ραΡυϊοα Δεῖν νυ ἢ 
ΑΥ̓ΡΟΒ. 

ῬδΙθὰβ : ΧΥΠΙ. δ6; Βίοῃ, Π. ἔν ΉΕ 
οὗ [Π6 Μυτιϊάοηβ οἱ μι 
ΤΉΏΘΒΒΔΙν, ἃπα ἔαῦμοι οὗ τ στ τε 

Ῥρ]ορομηρβίβϑῃ ; ΧΥ͂. 92. 
ῬδΙΟΡΚ : ὙΠ]|. 68, ΧΥν. 142; τηνὑῃΐοα! 

κίησ οὗ ΡῬίβε 1] ἐπ ἘΠ5, δηᾶ ἕαύῃϑι οἵ 
Αὐτοῦβ; 6 σᾶῦθ Ηἷβ Πδπθ ὕο Ὁἢ6 
ῬΘΙΟΡΟΏΠΘΒΘ. 

Ῥξδηθίαβ: 1. 67; τὐῆογ6 866 ποῖά. 
ῬΘΗΓΠΘῸΒ ; ΧΧΥ͂Ι. 10, οὔο.; βοῇ οἱ 

Ασᾶνὰὸ ἃηᾶ στδηᾶϑοη οἵ Ὀδάπημβ, 
ταν Πΐοα] Κίηρ οἵ ΤΉΘΌΘΒ ; Π6 γγὰ8 
ΚΙΠΘα ν᾽ Πἰβ τη οὐ. ἰῃ 8 ̓ Βδοοῆϊο 
ἔγθΖν ἴον γοβίβυϊηρ ὕῃθ ἱπυγοάπο- 
ὑΐϊοη οὗ {Π6 ψουβηΐρ μι ἀρ σου ληντς 

Ῥουβυδεὸ : [Ώ807., ΧΥ͂Ι. 
Ῥριβορῃδηὸ (ΤῊ6᾽ ἄν: ΧΥΙ. 88: 

Βίοη, 1. δ4, 96; ΜΌΒΟΗ., ΠῚ. 119, 
10], ογ6 866 ποίο: ̓ Μορ., 78. 

ῬΘΙΒΘῈΒ:; ΧΧΙΥ͂. ᾽78, ΧΧῪ . 178; 80η 
οὗ Ζθὰ5 δπᾶ ΤΩΝ ἡ δηὰ σΓδηα- 
Ταύῃοε οὗ ΑἸοπ θη. 

Βριβίδηβ : ΧΥΠΙΙ. 19. 
ἀξ τταν ΧΧΥ. 139: (Π6 ραποῖ 

Ῥ ΔΙ αταΘ (Ῥίθρ414): γ. 108: ὕμ6 
ὨΔΙΠῚ16 Οὗ ἃ β5ῆ6θῃ. 

Ῥῃδηοίὸ : ΧΧΙΊΥ. Ῥπ6; ἃ ὕονγῃ οἵ 
ῬῃοοΪὶβ ἰη οθηὐΐτγαὶ Θίδθοο. 

-ῬΗΠΔΙΙΏΟΗ : ΧΧΙΥ. 110; ἃ. ρΓθ- 
Ἡοιπηθτῖο ροθῦ δηθὰ τπιβιοἰδῃ. 

ΡΏΝΙΠΕΒ: Π. 115, τοῦθ 79 866 ποίΐεδ: 
γΠ. 108, 8 

Ῥηϊ δῦ : Ἧ, 146. 
ῬῃΐπαΒ (ΡὨϊδύδ8) : 

Τηϊγοαιμοξίοη, ὑ. χὶ. 
ΥΙΙ. 40; 5866 

δ δ) δμμόδ δ- δ. παν ως ..: ἘΦΦὋΠ ὦ. 
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ἘΝΘΟΝΗΝΕΣ ΧΥΙ. δῦ; ὕΠπ6 οΧΠΟΙα οἵ 
Οανββθὺβ 

ῬΗΙΟΙα88 : ΕΗ 1ῸΡῪ 
Ῥῃοοΐβ : ΔΑ, ἃ ἃς ἃ τα οὗ οθη- 

{τ8] ΘΟ͵66 
ῬΠΟΘΡῸΒ ΣΤ ΥΙΙ. 101, ΧΥΠ. 

ΟΥΣ ΒΙοΙ, ΧΙ, 1, χΥϊ. 1. 
Ῥποθηϊοίαη : ΧΥῚ, 720. ὙΧΥΨΙ. .86, 

ὑπο ΟΕ, Ὁ]. 
Ῥῃορηὶχ : Μοόβοῖι., π. 7: 86ὲ Ἐασορἃ. 
ῬῃδΙὰΒ: Υἱι. 149: ἃ Οδηΐδυ γΟ 

οηὐοτίαϊηθα ἨγΓδΟΙθ5. 
ας αὐλενυηση ΧΧΥ. 200: ἃ τηνὑμίοδὶ 

τωρ ἢ ῆπος, γ1:. 8, 191- 
ἘΉΡΕῚ Υ ἀὉ αν ΠΟ, ΣΝ. 85; 

Ἰδέγϊοῦ οἱ οοπέταὶ ἀϑία Μίπου, 
ῬΏΨΙΘΙΒ: ΧΧΥ. δ, οἷο. 
ῬὨΥΒοΐδη8 : ΙΥ. 38: ἃ ῬΘΟΡΙΒ ἅν}}- 

ἰῃσ πθδῖ Οτούοῃ Ἶὴ ὅ. Τύα!ν. 
ΤΊΘΡΙΝΗ: Χ 24. χί, 8: Κρῦ, 15. ἃ 

Ὡδιη8 οὗ ὑπ6᾽ ΜάβοΒ, ἴτοπι Ῥίουϊα 
ἴη ΤΏΓδΟΘ, δὴ οἷα βοδαὺῦ οἱ ὑμὶν 
ψΟΥΒΗΪΡ. 

ῬΙπᾶδιε : Μοβοῆ. 1Π. 88; {ῃ6 στροδῖ 
Ἰντῖὶος ροθρῦ οὐ Βοοροίϊα ; 6 ᾿ἰγρὰ 
ἔτοτη 818 ὅο δροιΐ 440. 

Ῥιπάι5: 1. 67: τὐλεγ6 866 Ἠοΐδ. 
ῬΙΒ8 : 1Υ. 29: 'Μοβθῆ., ΥΙ. 1: ἃ οἷύν 

οὗ ἘΠΠ5, ΤΙΘΆΓ ΟἸντρῖδ, ὙΠΘΓΘ Π6 
ἔδτηοῦβ Θαϑιηθθ ΘΙ ΠΟΙα. 

ῬΙοίδαβ : ΧΠΙ. 295. 
ῬΙαΐουβ (ΡΙυὔο) : Μόοβοῆ., 1π. 22, 

118,126; αοα Ὁ ἔπ ἸΟΥΤΟΣ ψου]α, 
ῬΙπξιβ: Χ. κν. 
ῬΟΙΥ Ῥοίδϑ: 1δ. 
ΤΟ ἄδθοου ῬΟΠΧ): Ἐγ,Ὸ, ΧΗ, 

οἴο.; 866 δϑδίου. 
ῬΟΙΪΥΡ ΙΩΒ : ΨΕ ΠΥ, ἼΌΣ; 

ἘΠ. 8. 5 ΒΙΟΗ, Ἧς ἜΣ. 886 
Ογοορθϑ. 

Ῥοπύυβ (ο7 ὕπΠ6 Ῥοπύϊο) : ΧΧΙΙ. 28: 
0ὉΠη6 ΒΙΔΟΚ 8568. 

Ῥοβοίάοῃ : ΧΧΙ. δέ, ἌΣΗ, 97, 188. 
Ῥτιαχίηὄδ : ΧΥ. 1, 

. Ῥιαχι ὅθ : Υ. 1ῦδ:. ῬΤΟΡΔΡΙν {ῃ68 
ΒΟΌΪΡΟΟΣΙ τηθηὐϊοηθα ἴῃ ὑπ Μ}}} 
οὐ 6 ῬὨΠ]ΠΟΒΟΡΏΘὲ ΤἩΘΟΡταβῦιβ 
(0 αἰθα ἴῃ 287); ὯΘ ἰ5 ὑποιρσῃῦ 
ἴο Ππᾶγθ ὈΘΘὴ στδη βου οἱ {6 

δὖὺ ῬΓΑΧχΙῦΘΙ68. 
Ῥυΐδλιη : ΧΥ͂Ι. 49, ΧΥ͂ΙΙ. 119, ΧΧΙΠ. 

219: τσ βιοα κίηρσ οἵ ΤΤΟΥ. 
Ριδρυβ; Ἄν ὩἹ δ... ΤΉ δον, τῆς 8; 

ΙΥ. 18; Μοβοῆ., 1Π|. 27; ὕΠ8 τυϑύϊς 
αὐά οἵ Το  ὺν. 

Ῥτοροηύίβ : χη. 80: {ῃ86 8568 οὗ 
Μδιυτηοῦ. 

Ῥγούθαβ : Υἱι1. 562; 50η οἱ Ῥοβοίἄοῃ 
δα ΚΘΘΡΘΕ οὐ πἷβ ἤσοικβ οἱ 
5685. 

Ῥυδιὄᾷ : 
Ῥύργοι 8 : 

ΥΠΙ.. ΘὉ ; τὐῆ676 866 ἨΟΐ6. 
ΧΧΙΥ. 4: ἃ βδ0η οἵ 

Ῥοβοίοῃ Ν τιρυον ἶπ ΆΣ ὈΓΥ 
Ατρἢϊγγο 

ῬΟΟΙΘΗν (ἶς ΠΤ ΧΙΥ. 
9, ΧΥ͂. 22, 46, ΧΥ͂ΙΙ. 8, οὔο.: Κίησ 

οἵ ᾿Πονρῦ, 285-247 Β.0.Ψ 
ῬΥύΙδαθΒ;: ΒΒίοῃ, ΥΠ|1|. ὃ; βοὴ οἵ 

ϑύτορ ῖιβ Κίηρ οἵ ῬΠοοΙβθβ:; 6 
γγ8 ὕῃ ἔτϊθηα οὗ Οὔρϑίοθ δῃηᾶ 
Δ͵οσουρδηΐθα τη Οἱ ἰδ. ἸΟΌΓΠΘΥ 
ο ὑπμ6 Ταυτίο ΟΠ ΘΥΒΟΠΘΒΘ. 

ῬΨΠῸΒ: 1Π. 44: ἃ οἷύν οὗ (89 ὟΥ. 
οοαϑῦ οὗ ὑῃ6 ῬΘΙΟΡΟΏΠΘΒ6. 

Ῥυτδ: Μόορ., 82; αἀδυρμῦοε οἵ 
ΟΥθοὴ Κίησς οὗ ἼΠΘΡο5, τ θ οἵ 
ΤΟὨἾο165, δηα βἰϑύου οἱ Μϑρδγᾶ. 

ῬΥΙΓΏῸΒ: Γ΄. 41: ἃ Ἰντὰρ Ροθῦ, ΧΥ. 
140: 505 ΟἹ ΔοὨΠ 65. δπᾷ θοὶ- 

: ἀδιιοία, Δ Π6α 150 ΝΘΟΡΟΟΙΘΙῈΒ: 
ἢςξ τουσμὲ δῦ ΤτοΥ. 

ῬυΟπδροσθδῃ : ΧΙΥ. ὅ; ἃ ΡΠ]]οβο- 
ῬΏΘΙ οὗ (6 δϑοθύϊο βοῆοοὶ οὗ 
ῬυύδδρΟΓΆΒ. 

Ῥυυῃίδη : 10,867... 1. 8: ἃ Ὠδ1η60 οὗ 
ἈΡοΙΪο. 

Ῥυχᾶ: Υἱ1. 180; ἃ ὕογγῃ οἱ (08. 

ΒΉΘθ8 : ΧΥ͂ΙΙ. 182, ΧΧ. 40: νυἱίϊο οἱ 
Οτοηῦ8. 

ΒΠδηρί : ΧΥΠ. 70; 8δῃ ἰβϑ!απᾶ οἵ 
{η6 Αθρθϑδῇ, ΘΔ. Ὦδ]08. 

. Βῃδαδρὲ:; γπ. 77; ἃ τπουῃύαϊη 
οἱ ΤΏτϑορ. 

ΒΔΙΏΟΒ : ὙΙ1. 40, ΧΥ͂. 126: 8ῃ ἰΒΙαηα 
οὗ ἐπ Τὶ. Αδρθδῃ. 

ΞΆΡΡἢΟ : Μοβοῆ., ΠΙ. 91; {π6 στϑδῖ 
Ῥοθύθϑβϑ οὗ ΤΙ ΘΡΟΒ; 856 Πουτγίβηθα 
δου 590 8Β.6. 

ϑαγαϊηΐα : ΧΥ͂Ι. 86. 
ΒαῦνΒ ΣἼΥ͂, 62, ΧΧΥΤΙ. 8, 49: Μοβοῆ., 

ἩΣ ΟΝ: ΡᾺ 4: [86 Βαἰ-θοϑυϊαί 
αὐνοπαδηΐβ οὗ ΤΟ ΒΒ. 

ϑοῦρδαβ; ΧΥΙ. 86; ἃ ΠΟΌΪ6 Ὠουβθ 
οἵ ΤΉΘΒΒΔΙΥ, 
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ΒΟΚΤΟΒ : Βίοῃ, Π. δ; δὴ ἰβίδαπα οὗ 
0Π6 τά -Αορθδῃ. 

ϑουηΐδ : ΧΥΙ. 99. 
ϑοαδϑοὴδβ 1. 160, ΧΥ. 108, 104: 

4. 

οὗ Οδαπτηυβ Κίηρ᾽ οἵ ΣΥΝ διῃα 
τη" Ὀγν Ζθυβ οὗ ὈΙΟη 51:15. 

ΘΙ Γἄγηϊθ : ΧΥΙ. 100: τηγνύμίοδὶ 
αΌΘΘΠ εΣ Νίηθυθῃ. 

ΒΙυτύδβ : Υ. ὅ, οὖο. 
ΒΙοδ! 5 : ΨΙΙ. 40; 866 ]ηἰγοαμοίίοη. 
ΒΊΟΝ 1. 125, ΨΠΠΙ. δ0, ΧΥΙ! 105: 

Βίοη, Π. 1: Μοϑοἢ., ΠΙ. 8, δὗο., 
10, Τ90, Ψ9}: 

ΘΙΤΉΔοῦΠα : Π. 101. 114, 
5ΠΏΪΟΙΠἰἀδ5 : ΥἹΙἹἯ. ΟἿ, οἷο. Ῥίρο, 12; 

566 Τηἰγοάμοϊϊοη. 
ΒΙπηδρθὶβ ; ΧΥ͂Ι. 76; ἃ Εἰνοὺ οὐ ΤΊΟΥ. 
ΘΠΠΏῸΒ ; ΧΙΥ͂, δ8. 
5ΙΤΘη : ΜΟΒΟΉ., ΠῚ. 857; Π6 ΞΊΤΘη 
Ψ00 ἴῃ Ἡοπιδεὶ ἰθ ἃ Βίτάμκα θθδίῃ- 
Βρὶγῦ Τατηρ βαῖ!οῦα ὕο ὕΠΘῚΓ ἀοοιη, 
ΔΌΡΘΑΙΒ ἴῃ ΠΚ ἴοσ ὍΡΟΙ Β56ΡᾺ1-: 
ΟἾΔ] τηϑηϊπιθηῦθῳ βἰησίης ἃ 
αἴτρο ἴοσ ὑπ ἀθδά. 

ΘΙΒΥΡΠῸΒ: ΧΧΙΙ. 168 : Π6 την ΐο8] 
Του πο. οὗ ΕΡΉΨ Τα ΟΥ ΟΟΥ ἢ. 

ΘΟΉΩ . ΙΧ. 82; ΜΟΒΟΗ., ΠΙ. 112. 
ϑρδιῦα (Ιἰδοδάδθηιοπ): δ ἀξ Ελ  δομδ, 

οἴο., ΧΧΙ. ὃ; Βίοη, ΙΙ. 11, 18. 
ΘΕΓΦΊΩΟΗ : Μοβϑοῆι, ΠῚ. 14: ἃ Υἶνοῦ 

οἱ Μϑοβάοηίΐδ. 
δ᾿ ΧΙ]. 9, ΧΥΙ. 76, ΧΧΤΙ. 84, ΧΧΥ͂. 

δ4, 85, 118, 180; Βίοῃμ, 1.12, 16; 
Μόοβοῆ.,1. 28. 

ϑιυναϊϊοιυ : (ΟΠ ΘΙΙ40η): Μόοβοη., ΠΙ. 
99; ἀδυρηῦον οὗ Ῥαπάδγουβ οἵ 
ἘΡἤΘϑαβΒ δηα βἰβίι.. οἱ Αδάοῃ; 
Τα ΒΘ α ὉΣΥ ΘΙ ὑγούῃθι-1  -ἸΔῸ 
ῬοΙ]ν θοΠηι 8, 506. ψγϑ οῃδηρσθα 
Ὁ. Ατύθιηβ ἰηΐο ἃ βυνδιίονν. 

ΒΥΡΑΙΪβ : Υ. 1, οὖο., ἃ ΟἼθοκ οἷν 
οὗ 5. Τύδ!ν. 

ΞΥΓΔΟΊΒΘ; ΧΥ. 90, ΧΥΙ. 78, ]1807.,ὕ 
ΙΧ. 1, ΧΥ͂ΠΙ. ὅ; ΜοβΒΟΠ., ΠΙ. 98, 
[Πη6 οἤϊοῆ οἷν οὗ 51οἱ]ν. 

ϑυτία : Χ. 26, ΧΥ͂. 114, ΧΥΠ.. 87; 
Βίομ, 1. 77. 

ΤΑΙΔΙΒ : Μοβοῃ., ΠῚ. 116; {Ππ6 
Ἰονγϑν νγου]Ἱᾶ. 

Το ὄβίδβ : ΧΧΊΥ. 6δ, 102 : ἃ την }- 
8] ὈΠΠᾺ 8661 οὗ ΤΏΘΡΘΒ. 
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᾿αἸγυβ: Χχπ. 94; 

ΤοΙδιηδομαβ: Ῥύρο, 1: {80 80 οὗ 
Οανββουβ. 

ΤοΙΔΙΊΟΙ : ΧΙΠ. 87: 5008} Οὗ ΑΘΔΟῸΒ 
ΔῊ ὈΙΟΥΠΟΙ οἱ ΒΒΙΘαϑ. 

ΤδΙΘΙαΒ: ΥἹ. 28; 8ἃ. ΒοούΒΑΥΘΥ 
ΕΥ̓ Τ ΠῚ Ογοοραβ. 

ΤΟΙΘρηδβϑα : Μοβοῆ., Π. 40; τηοῦπογ 
οἱ ἘπιΓορᾶ. 

ἼΘΟ5 : 71η807., ΧΥ͂ΤΙ. 8; ΜοΒΟΉ., 1]. 
90; ἃ οἷν οὗ Ἰοηϊᾶ, {ὉΠ δἰγει- 
ῬΙδ06 οὗ ΑἼϑΟΓΘΟΙ. 

Τοιοτίδη : ο58., 4, 18; Ὑτοΐδῃ, 
ἔγοιη ΤΘΌΘΟΙ ἢγδῦ Κίησ οἵ Ττον. 

ΤΉ ΔΙ δία : ΥὙπι|. 8, 81. 
ΤΠΘΌΘΒ : ΧΥ͂Ι.105, ΧΧΥΙ. 2: Μορ.,86. 
ἡ ῃροορ δα : Μοβοῆ. 0 Π|. 98; )05., 10. 
ΤΠ δβΘαΚβ : Π. 48; Βίοη, ΥὙΠΙ. 2 2; ΕἾ 

στοῦ Ηρῖο οὐ Αὐὐίοδ. 
ΤἬΏΘΒΘΔΙΨ : ΧΙ. 14, ΧΙΥ͂. 129, ΧΥΠΙΙ. 

80; [ῃ6 ΠΝ αἰδρτϊοῦ οὗ Ν. Ὄτθθορ. 
ΤΠορύϊυβ  ΧΧΠ. ; ΤαῦΠοΥ οὗ 1,68. 
ΤΉΘΒΟΨΙΒ: 1. ἘΣ ὀΐξο. 
ΤΠ δΟΪβ : ΧΥΙΙ. δδ᾽; ΜΟΒΟΉ., 1Π. 79; 

ἃ 5868 -ὩΥΠΊΡΗ, ἀδισΘ . οὗ ΝΘΓΘΊΈΒ, 
διῃα τηούμον Ὁ. ῬΘΙΘῸΒ οὗ ΑΘΠΪΠ65 

Τηδυρσδηϊβ : ΧΧΥΠΙ. 18, 22. 
ΤΠθυμἄΙ85 : 1. 70. 
ἬΓΒΟΘ : 11. 70, ΧΙΥ. 406, 17η|807., ΧΧ. 
1; γοβί., 95. {Π6 θΔΙΡατουβ Ν. 
νάτὲ οὗ ἐΐι6 Οὐθοκ ΡΘΗ Β 18. 
ΤΉ : Υ. 72, ἃ ατθοὶς οἱἷῦν οὗ 5. 

Τίαϊν. 
ἘΕΡΗΝῚ Ι. 118: 4 αἰδύγτίοῦ οἵ 

ΤῊ σης: ΧΙΥ. 1, οὔο. 
ΤΉ ΙΒ : 1. 19, οὔο., ̓ ΙΉΒΟΥ., ΥΙ. 1. 
Τἰοασδίαθι: ΤΙ. ὀ7. 
ΤΙΊΓΥΩΏΒ : ΧΧΥ. 171; Μεορ., 88: ἃ 

ΤἈΓΊΟΙΙΒ οἷ ΠΘΔΓ ᾿ΑΥΡΟΒ. 
ΤΙΊΥΤῸΒ : 1Π|. 2, οὔο., ΚΙ. 72. 

8) ΘΠΟΙΤΉΟΤΒ 
σἰαπῦ ψΏΟ ἴον οδοτίησ γ]ΟΪΘ 66 
ἴο Ατὐθῃ δ νγαϑ οαϑῦ ἰηο ΤΑγύδΓΙΒ. 

ΤΙΒΟΉΪ5 : ΧΧΙΥ. 88: ἃ ἴογνῃ οἱ 
ΤΉΘΘΒΔΙν. 

Τυϊηδοιία δὸς ΘΟΓΒΘΙΘΑ͂) : ΧΧΥΠΠ, 
18; 51ΟΣν 

Τυϊόραμα : νη. 68; τὐῆϑγα 866 Ἠοΐδ. 
ΤΓΙΓΟΙΏΒ : ΒΟ. τί. 128 ; Β5}-11Κ 

ἀοἰ ῖοΒ, Β0η8 οἵ Ῥοβοίάοη. 
ΤΙΟΥ : ΧΥ͂. 140. 
Τγάουθ: ΧΥΙΙ. δά, ΧΧΙΡ. 180: 

οὗ ΟΘΠΘῸΒ ταν δ ῃΐοδὶ κΚίησ οἵ δεῖν 
ἄοῃ, δηᾶ ἰαΐῃοι οὗ ΤὈϊοιηθᾶ; 

" 

ΣΝ μι» ον ἡ δ κὰδ, πὸ Ὁ σὰ. 5.5. «(ὰὰ, 

υυννν ν.: 

πνν πὰ" ὩΣ ΜΝ 

ΝΠ Ν ἱ, ϑμλδυνδυμἐννω. ἐδ μδνυνόνάννων. μκμι ,..(ἱ. ... δ Δ λιν δὼ 2. Αὐγή, 



ιο ΨΒΨῃ 

δδνουν» »»ῇ 

ΙΝΌΕΧ 

ΑΒ ὑπΠ6 ἔθη οἵ Αἀταβῦιβ ἀπὰ 
ΟΩΘ οὗὐ β06 ““βϑθνθῇ δρδίηβϑὺ 
ΤΉΏΘΌΘ5.᾽ 

ΤΥ παδγϑίβ : ΧΥΠΙ. δ; Μοβοῆ., ΠΙ. 
18: 866 ἨρΙθη. 

ΤΥ παάληα (ϑοη οὗ Τνπάδγθιιβ) : 
ΧΧΤΙ. 89, οὗο. 

ΤΙ: Ῥίρο, 10. 

Ῥγοϊ : Χιν. 24, 417. 

Χδηδα : 1. 78, 6 ὩΥΙΏΡὮ ἴου 
Ιοῦθ οὗ σῇομη ῬΑΡΠηἶἷ5 αἀἰθᾷ Ὀγ 
ΓΟΆΒΟ. οὗ Πἰβ νον οἵ ορ δον. 

“ΧὅμποΟΙΘΒ : 71η,807., Χ. 2. 

ΖΔΟΥ ΠΗ Πα : ΙΥ. 8382: ἃ ΟἷἿΥ δηὰ 
Ἰϑδηα οΟΥὦἁἨἁ ὑπῃ6 ΥΥ. οοαϑῦ οἵ {8 
ῬΘΙΟΡΟΠΏΉΘΒΘ. 

ΖΘῈ08 : ΙΥ- 17, 48, 80, Υ. 74, ΥἱΙ. 39, 
44, 903, ΥΙΠ. ὅ9, ΧΙ. 29, ΧΙΠ. 11, 
χὰ 64. 10; ἀφ) 4, ΧΥΙ 1. 70. 10} 
ΨΈΙ,Ξ, 17..88. 78..-78;.1958..1537 
ΧΥΙΠ. 18, 19, δ2, ΧΧΙΙ, 1, 9ὅ, 115, 
157, 210, ΧΧΙΥ. 21, 82, 99, ΧΧΥ. 
42, 159, 169, ΧΧΥΙ. 81, 84, ΧΧΥΠΙ. 
δ' Τήξδον, χχτῖ, ἀν Βοῦν ἋΣ 
ΜΌΒΟΗ., 11. 15, οὔο.: Μῶοσ., 40. 

ΖΟΡΥτίοη : ΧΥ͂. 18; ἃ αἰτηϊηυύίνθ 
οὗ 9 πϑιηθ ΖΟΡΥ ΙΒ. 

ΘΑ ς δὶ, 



ὡνπ- 

3: 
ππ βυολν 

ἡ 

ἜΤΕΑ τ ντεῇ ᾿ρμησδωρ 15 ΘΆΕΑΥ ΒΟΣΤΈΜΝ ΒΥ ἢ 
ΣῚΡ Ἢ ΒΙΟΗΑΕΡ ΟἸΡΑΥ͂ ΑΝ ΒΌΝΒ.. 



ΤΗΕ ΙΟΕΒ ΓΟΙΑΞΘΙΟΘΑΙ, 
ΠΠΒΒΑΒΥ. 

ΝΟ ΜΕΘ ΑἸΒΡΑΡΥῚ ΡΟΒΙΓΙΘΗΕΡ. 

Ϊ, αἰΐϊπ Α αἰδογ5. 

ΑΡΌΓΠΕΙΌΘ. Τῇε ἀοϊάεξη 455. (Μείδιηογρῃοβεβ.) Ὅγδπβ. ὈῪ 
Ὗν. Δαϊηρίοη (1566). ἸλονΙϑεα Ὀγ 5. (δβεῖεα. 

ΒΟΕΤΗΙΟΒ: ΤΕΑΟΤΟ. ΑΝῸ ὲ  ΟΟΝΘΒΟΙΓΑΤΊΙΟΝΕ 
ῬΗΠΓΓΟΘΟΡΗΉΓΙΑΙΣ. Ὕτδηβ. ὈΥ. εν. Ἡ. Β΄. ϑίοναγι δηά 
Ἑ, Κι Καπά. 

ΓΟΑΕΘΑΙ : ΟἸΝΙΠ, ΝΑΙΑΘ. Τιδηβ. Ὀγ Α. 6. Ῥεβίκεε. 
ΟΑΒΒΘΑΝ: ΟΑΙΙΠ 1 ΝΝΑΚ.. Τχαηβ. ὃγ Η. |. ΕἙανασάϑ. 
ΓΑ ΩΣ τοὔγύδλῃς, Υ Ἐς Ν᾽, (οτηϊθῃ.. ΤΙΒΌΙ 09. 

Ττδη5. Ὀγ ]. Ρ. Ῥοκίραίε ; αηὐὰ ΡΕΚΥΙΘΟΙΠΓΌΟΜ ΝΕΝΕΆΚΙΘ. 
Τύδηβ. Ὀγ . ΝΥ. Μδοῖζαι!. (3γα 7»)ι276551072.) 

ΟἸΓΕΚΟ: Ὲ ΕἸΝΙΒΌΘ. ὙὍΤταηβ. Ὁγ Η. Ἐδοϊκἤδμῃ, 
ΟἸΓΕΚΟ: Ὲ ΟΕΕΊΟΙΙ5. Ττδηβ. Ὀγ ΝΥ αἰΐεσ ΜΊΠΟΥ. 
ΕἸ Θ᾽: ἘΡΥΎΤΕΒΒΤΟ. ἈΈΤΙΟΙΘ. τ ΠΎδης, ὉγΥ Ἐν Ο. 

υτϊηβίεαί. 3 ΝοΪβΒ. (Νο]. 1. 2ηζαὶ 7,)27.65510)1.) 
ΟΟΝΕΒΘΘΙΟΝΘ ΟἿ 571. ΔΟυΘσΟΌΘΤΙΝΈΕ. Τύδηβ. Ὀγ ὟΝ. νναιίς 

(1631). 2 Νοῖ5. (272αἹ 7γιῤ’7γε5: 2071.) 
ΗΟΚΑΟΕ; ΟΕ ΑΝῸ ΒΡΟΌΕ5. Ττδηβ. Ὀγ Ὁ, ΒΕ. Βεπηβρίι. 

(2γιαἱ 7»ι2᾽γ6551071.) 
ΤΌΝΈΝΑΙ, ΑΝῸ ΡΕΆΘΒΙΌΘ. Ὑγαϑηβ. Ὀγ α. 6. αμῆβαυ. 
ΜΑΉΤΙΑΤ,. ὝὙὝτδηϑβ: Ὀγ ὟΝ. Ο: Κεοι. 2 νοῖβ.. Ψο].1. 
ΟΝ: ΗΕΚΟΙΡΘΕΒ ΑΝῸ ΑΜΟΒΚΕΘ. Τιϑηβ. ὈΥ ατχδηὶ 
ΘΠονν 8}. 

ΟΥ̓: ΜΕΤΑΜΟΚΡΗΟΘΈΘ, Τχδηβ. Ὁ. Ε', 1. ΜΙΠδγυ. 2 )όο]5. 
ΡΕΤΕΟΝΤΙΌΘ. Ὑτδηβ. Ὀν Μ. Ηδβεϊπε ; ΞΕΝΕΟΘΑ : ΑΡΟΟΟ- 
ΤΟΟΥΝΊΤΟΘΙΘ. ΤὍΤταηβ. ὈγΥ ὟΝ. Η. 190. ουβε, (μα 7,,1- 
2͵7γε551022.}) 

ΡΙΑ ΤΟ. ὙὍταηβ. Ὀγ Ραμ] Νίχοη. κυ  ο]5. ΜΔ οΐβ. 1 δηὰ 11. 
ΡΙΕΙΝΥ ; ΤΕΤΤΕΚΘ. Μεμηοί ἢ β Ττιδηβίαίΐοη τανβεά ὈγῪ 

ΝΥ. ΜΟῚ, Ημπίοβίηθοη. 2 Δ οἹβ. 
ΡΚΟΡΕΚΤΙΌ, ὙὍταηβ. Ὀν Η. Ε. Βυι]εγ, (μα 7ρι᾽)γέ551071.) 
ΞΕΝΕΟΑ: ἘΡΙΘΤΌΙΑΕ ΜΟΚΑΙΙΕΒ. Τταηβ. Ὁ ΕΒ. Μ. 

Ουτηπλετθ. 3 δο]5. οῖ]ς. 1 δπᾶ 1|. 
ΞΕΝΕΟΑ : ΤΕΑΟΒΌΙΕΘ, ὝὝτδηβ. ὃν Ε᾿ 7. ΜΗΪεῦ. 2 Νοἱϊϑ5. 
ΞΒΌΕΤΟΝΙΌΘΒ. Ὑτγδηβ. Ὀγ ]. Ο. Κοϊίβ. 2 δ Ἱ]β, 
ΤΑΟΙΤΌΘΒ: ὈΙΑΙΟΟΌΞ. Τιαπβ. ὉΥ 81: δ, Ῥείξιβοῃ : 
τη ΑΟΚΙΌΟΟΙΑ ΑΝῸ ΘΕΆ ΜΑΝΙΑ. Τίδηβ. Ὁν Μδιιῖςα 
Ἡυϊτίοη. 

ΤΕΚΕΝΟΕ. Τιδπβ. Ὀγν Το ϑαιρεδιαηῖ, 2 Νο]5. (274 77- 
27ἐ551071.} 

ΨΊΚΟΙΙ.. Τιδη5. Όγ Η. ΚΒ. Ἑδϊγοϊουρῃ. 2 Δ οΪ5. 



Οτεο Ααίβοτϑ. 

ΑΟΗΙΠ1.Ε5 ΤΑΤΙΘ. Τύδηβ. ὈῪ 5. Οδβεῖϊςς. 

ΑΕΘΟΜΗΙΝΈΕΈΘ, Ὑτδηβ. Ὀν Ὁ. Ὁ. Αἀδπ15. 

ΑΡΟΙΙΟΝΙΌΒ ΚΗΟΘΌΙΌΒ. Ὑτδηβ. Ὀν ΒΚ. Ὁ. ϑεδίοη. (ωμαῖ 7ηρεῤγεςϑῖοϑι.) 

ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΟΙΙΟ ΒΑΤΉΒΕΒ. Τγδηβ. Ό. ΚΕ σθορρ [κὸ. 2 οῖβ. (σμά 
7»εῤ’γέ551ο7:.}) 

ΑΡΡΙΑΝ᾽ ΘΒ ΚΟΜΑΝ ἩἨΙΘΤΟΚΥ. Τγδηβ. Ὀν ἤογδαος  Βϊ6. 4 οἹβ. 

ΟΙΈΕΜΕΝΊΤ ΟΕ ΑἸ ΧΑΝΏΒΙΑ. Ττγδηβ. Ὀν εν. 6. Ὗ, Βατχίοσγινοσίῃ. 
ΘΑΡΗΝΙΒ ΑΝῸ ΟΗΙΟἙ. ὙΜΒογη]εν 5 Τυδηβίδίίοη τανβεά ὃγ 1. Μ. 
Ἐπηοηᾶς ; αηὰ ΡΑΚΝΤΗΕΒΝΙ5. ὙΤταηβ. Ὀν 8. ἀδβοῖϊςα. 

ΠΙΟ ΟΑΘΘΙΌΘ; ΒΟΜΑΝ ΗΙΒΤΟΕΝΥ, Ὑὕτγαηβ. Ὀγ Ε᾿. Οδῦν. 9. δοῖξ. 
Δοΐς. τΟΥΙ. 

ΕΕΙΡΙΘΕ5. Ὑτδηβ. Ὀν Α. 5. αν. 4 οῖϊβ. (χηαὶ 7ηη:2γε4557ο71.} 

ΘΟΑΙΕΝ: ΟΝ ΤῊΕ ΝΑΤΌΒΑΙ, ΡΑΟΌΙ ΤΊΕΞ. Ὑτδηβ. ᾿ν Ἁ. 1. Βτοοῖ. 

ΤῊΞ ΘσΟΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΟΟΥ. Ἴτδηβ. ᾿ν ὟὟ. Ἐ. Ῥαίΐοη. - Ὑοϊβ. 

ΤΗΝ ΘΟΕΒΕΚ ΒύσΟΙΙς ῬΟΕῚΘ (ΤΗΒΟΟΕΙΤΌΘΒ, ΒΙΟΝ, ΜΟ5:- 
σΗ 5). Ὑτχτδηβ. Ὀν 1. Μ. Ἑαπιοηάβ. (3γε 7νεξ»δεοέρν.) 

ΤΕ ΉΤΟ ΑΝῺῸ ΤΗΒ ΗΠΟΜΕΒΕΙΟ ΗΥ̓́ΜΝΒ. Τιδηβ. ὃν Η. 6. Ἐνεϊνη 
γγμῖϊίς. 

ἨἩΟΜΒᾺΕ : ΟΟΥ̓ΘΘΕΥ. Τύδηβ. Ὁν Δ. ΤΌ Μυγγαν. 2 οϊβ. οὶ. 1. 

ΤΌΠΙΑΝ. Ὑτδηβ. Ὀν ΥΠιεσ ὕανε δ υῖρς. 3  οῖ5. οϊβ. 1 απὰ 1Π,. 

ΓΤΌΟΛΟΙΑΝ. Τύδηβ. ὃν Α. Μ. Ηδγηοη. γ δοϊβ. γοϊβ. 1 δηά 11. 

ΜΑΚΟΙΣ5 ΑΒΕ ΙΌΘΒ. Ὑτδηβ. ᾿γ Ὁ. ΚΕ. Ηδίης. 

ΡΑΟΘΒΘΑΝΙΑΒ: ῬῬΕΒΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΘΕΚΈΒΟΕ,. Ὑγβϑηβ. ὃν ὟΝ. Η. 8. 
7οῆθβ. 5 οΐβ. δπὰ (οιπηρδηΐοη ο]. Χο). 1. 

ΡΗΙΠΙΟΘΤΕΑΤΟΞ: ΤΗΝ Τ11ΕἘῈ ΟΕ ΑΡΟΙΙΟΝΙΌΒ ΟΕ ΤΥΑΝΑ. 
Ττδηβ. Ὀν ΒΕ. Ὁ. Οοηυῦεασα. 2 ὅο]5. (πα 7»εῤγε5510᾽1.) 

ΡΙΝΌΑΞΚ. Ττβδηβ. Ὀν 5:ν 7]. Ἐς. ϑαηάνϑ. 

ΡΙΑΤΟ: ΕὔΤΗΥΡΗΒΟ, ΑΡΟΙΟΟΘΟΥ, ΟΕΙ͂ΤΟ, ΡΗΔΕΌΟ, ΡΗΛΔΕ- 
ΘΕΈ. Ὑγδηβ. ὃν Η. Ν, Βον ]εσ. (ωηαῖ 7η7127.4551022.} 

ΡΕΟΤΑΚΟΗ: ΤΗΕ ΡΑΒΑΙΠΕῚ, ΠΙΝΈ, Ὑτδηβ. Ὀν Β. Ῥεσγίη. τι Ὗ ο]5, 
γοΪϊβ. το ΙΧ. 

ῬΡΕΟΟΟΡΙΌΞΒ : ΗἸΘΤΟΕΚΥ ΟΕ ΤΗΝ ΑΒΘ. ὙΤτγδηβ. ὃν Η. Β. θενίηρ. 
 ΝοῖϊΞ. οϊβ. 1 το {Π1. 

ΟΟΙΝΤΌΒ ΞΒΜΥΚΝΑΒΌΞΘΞ. Ὕταηβ. ὃν Δ. 5. αν. 

ΘΟΡΗΟΟΙΕΞ. Ὑταηβ. Ὀγ Εἰ. ϑίοτσ. 2 ὅο]5. (παῖ 77,4274551021.} 

51. ἸΌΗ͂Ν ΘΑΜΑΘΟΒΝΕ, : ΒΑΕΤΙΑΑΜ ΑΝῸ ΤΙΟΑΒΘΑΡΗ, Ττδῆβ. ΌῪ 
168 δν. 6. ΒΕ. ϑνϑοοάνατά ἀπά Ηδγοϊὰ Μακείηρ]νυ. 

ΘΤΕΑΒΟ; ΘΕΟΘΈΔΡΗΥ. ΤὩΤύδηβ. ὃν Ηοτγδος 1,. Ϊομθ5. 8 οΐβ. Χο]. 1. 

ΤΗΒΟΡΗΒΑΒΘΤΌΒΘ: ΕἘΝΟΌΙΕΥ ἹΝΤΟ ΡΓΙΑΝΊΎΘ. Ὑγσδηβ. Ὁ. 81: Ασίθυτ 
Ἡροτι, Βασί. ἡ οϊβ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ : ΟΥ̓ΚΟΡΑΒΌΙΑ. Ὑτδηβ. Ὀν δ αδἰίεσ ΜΊΠ6εσ. 2 δ οἶβ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ἨΕΒΙΠΙΈΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΘΙΘ, ΑΡΟΙΟΟΘΥ͂, αν ΒΥΜ-: 
ῬΟΒΙΌΜ. ὙὉταϑηβ. ὃν Ὁ. 1.. θσοννῆβϑοη 3 Ὗοΐβ. Ὑοὶ. 1. 

ΠΟΝΝΟΝ Ὅν τ΄ 



ΙΝ ΡΒΕΡΑΒΑΤΊΙΟΝ. 

Ο,γεοορ Ααίδοτϑ. 

ΔΕΈΘΟΗΥ 5, Η. Νν. ϑιανίῃ. 
ΑΒΙΘΤΟΤΙ,Ε, ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑΝ ΕΤΗΙΟΒ, Μίομδεὶ Ἠεβεϊεῖης. 
ἈΞΙΒΘΤΟΤΙΕ, ΟΕΘΑΝΟΝ, 8ιὲ. σεοῦρε 5: οκ. 
ΑἘΕΙΘΤΟΤΙΙῈ, ῬΡΟΙΙΤΙΟΒ ἂανρὸ ἈΤΗΈΝΙΑΝ ΟΟΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝ, 

Ἐάννατά (αρρϑ5. 
ΑΤΉΗΕΝ ΑΘ, 6. Β. συ οῖκ. 
ΟΑΙΠΙΜΑΟΘΗῦΘ, Α. ΝΥ. Μαῖγ; ΑΒΑΤΌΘϑ, 6. ΒΕ. Μαῖς. 
ΘΕΜΟΘΤΉΒΝΕΒ, ΕΣ ΟΟΚΟΝΑ, Η. Μαιάηρι!ν. 
ὍΙΟ ΟΗΕΥΘΟΘΤΟΜ, ΝΥ. Ε. ναίεις. 
ΘΙΟΘΕΝΕΘ ΤΑΒΕΤΙΟΒ, ΝΥ. 1,. ΗΙΟΚ5. 
ὉΙΟ ΡΕΟΘΑΈΝΘΙΒ, νην. Ε᾿. νναίεσξ. 
ΕΘΕΒΙΌΘ, Κίγθορρ 1μΑκα. 
ΘσΕΒΕΚ ΙΑΜΒΙΟ ΑΝῸ ἘΠΕΟΘΙΑΟ ΡΟΕΊΒ, Ε. Ὁ. Ῥειτυ. 
σΒΕΕΚΊΙΊΝΕΙΟ ΡΟΕΊΘ, 1. Μ. Ἑάιποηάϑ. 
ΘΕΈΕΕΚ ΜΙΝΟΚ ΟΚΑΤΟΚΘΒ, Η. 6. Ἑνείγη ὙνΒϊϊα. 
ἨΒΚΕΟΡΘΟΤΟΞ, Α. ΟΘοάϊον. 
ἨΗἩΟΜΕῈ, [114.0ὉὉ, Α. Τ. Μυχταν. 
ΙΒΟΘΟΚΑΤΈΒ, 6. Νοιηϊη. 
ΤΙΒΑΝΙΌΘ, ὙΝΠπιοσ σαν τσ μι. 
ΤΟΝΟΙΝΌΒ, ΚΝ. Ηδπηίοη Ἐγίε. 
ΜΑΝΕΤΗΟ, 5. ἀες Εἰςοϊ. 
ΜΕΝΑΝΌΒΕ, Ε΄ 6. ΑΙ] πβοη. 
ῬΗΠΙΟΘΤΈΑΤΟΒ, ἹΜΑΟΘΙΝΕΒ, Ατίδυν Ἐδίγθδηϊ. 
ΡΗΠΙΟΘΤΈΑΛΑΤΟΘΒ, ΓΠΙΝῈΒ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΡΗΙΘΊΥΘ, Ν ἤπιε τανε Ὑντῖρῃι. 
ΡΙΑΤΟ, ΑἸΟΙΒΙΑΌΕΒ, ΗΙΡΡΑΚΟΗΌΘΒ, ἘΒΑΒΤΑΙ, ΤΗΕΒΑΘΕΒ, 
ΟΗΛΈΜΙΡΕΒ, ΤΑΘΗΕΘ, ΕΥΘΙΒ; ΕὐΤΗΥΡΕΜῦΣ, Ψ. Ἑ. Μ. 

τῇ 
ῬΙΆΑΤΟ, ΤΑΚ5, Ε. 6. Βυυν. 
ΣΈΔΤΟ, ΡΑΕΜΕΝΙΌΕΞ, ΡΗΙΠΕΒΟΌΒ ἂνρ ὉΟΒΑΤΥΙ 5, Η. Ν. 

οΥἸοΥ. 
ῬΙΑΤΟ, ΡΕΟΤΑΟΘΟΚΑΒ, ΟΘΟΕΚΟΙΑΒ, ΜΕΝΟ, ΥΥ. Ἐ. Μ. 1ΤβπΡ. 
ῬΡΙΑΤΟ, ΕἘΕΡΌΒΙΟ, Ῥδὰὶ ὅσον. 
ῬΡΙΑΤΟ, ΒΥΜΡΟΘΒΙΟΜ, ΥΥ. ΕΒ. Μ. Τα. 
ΡΙΑΤΟ, ΤΗΕΒΑΒΤΕΤΌΘ, ΞΟΡΗΙΒΤΈΕΈΘΒ, ΡΟΙΠΙΤΙΟΌΞ, Η Ν. Εον]οσ, 
ΡΙ ΤΑΒΟΗ, ΜΟΚΑΙΑ, Ε᾿. Ο. Βαρῦῖει, 
ΡΟΙΎΒΙσΘ, ΝΥ. Ε. Ῥαίοη. 
51. ΒΑΘΙΙ, ΓΤΕΤΤΕΙ5, Ρχγοῦ, δὴ Ώεη δ εη. 
ΤΗΠΟΥΘΙΡΕΒ, 6. Ε΄ ΘΠ ἢ, 
ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ, ἈΝΑΒΑΒΙΒ, ΑΡΟΙΟΟΥ ἂνν ΘΥΜΡΟΘΙΌΜ, ΓΟ. 1, 

ΒτγοννΏβοη. 
ἘΕΟΣΒΟΝ, ΜΕΜΟΒΑΒΙΓΙΑ ΑΝ ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΌΘΒ, Ἐ. Ὁ. Ματ- 

οἤδῃς 
ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ, ΒΟΒΙΡΤΑ ΜΙΝΟΒΑ, ΒΕ. Ὁ. Μαζοβδηῖ. 

3 



Ϊαἰΐϊπ ΑΙ αἰδογ5. ΤΡΆΜΘΕΝ 

ΑΜΜΊΑΝΌΞΘ, ΓΟ. σ΄. ΟΙακκ. 

ΑὕΤὺ5 σΕ 1109, 5. Β. ΡΙδΔΐηεσ. 

ΑὕΒΟΝΙΌΞ, Η. 6. Ἐνείνη ὙΥΗϊς. 

ΒΕΕ,, ΕΟΟΙ ΕΞΙΑΘΤΙΟΑΙ, ἨΙΘΤΟΕΥ, Βδν. Η. Ἐ. ϑιέεννασέ. 

ΟἸΙΘΟΕΒΟ, ΑὉὸ ΕΑΜΙΠΙΑΒΈΒ, Ε. Ὁ. ΜΝ ιηβίςάι. 

ΟἸΘΕΕΟ, ΕΣ; ΟΚΆΑΤΟΞΚΕ, ΟΚΑΤΟΕ, ΒΕΌΤΟΘ, Ομ τῖδβ δεαιεαίοσγα. 

ΕΕΟΝΤΙΝΌΞ, 9Ὲ ΑΟΟΊ5, Ο. Ἡδύβοῆεὶ δηὰ Ὁ, ἘΣ. Βεηπείι. - 

ΕΕΟΝΤΙΝΌΘ, ΞΒΤΚΑΤΕΘΈΕΜΑΤΑ ἂν ΕΚΑΘΟΜΕΝΈΤΘ, 6. Ε᾿. Βεππηείῖε, 

ΕΕΈΟΝΤΟ, 6. ἘΚ. Ἡδίπαβ. 

ΗΙΘΤΟΕΙΑ ΑὐσύῦϑτΑ, αν! Μαρῖς, [τ᾿ 

ἨΟΒΔΑΟΕΣ, ἘΡΙΘΤΙΙΕΒ ανρ ΒΑΤΊΙΕΕΚ, ΝΥ. 6. ἘΗ͂Σ ἀπά Οὐ ἘΣ 
Ἡπάτίοίκεοη: ; 

ΤΠΙΝΥ͂, Β. Ο. Ῥοβίδυ. 

ΤΌΘΑΝ, 5. Ἐείηδοῃ. 

ΟΥ̓ΙΌ, ΤΕΙΘΤΙΑ ανῦ ΕΧ ῬΟΝΤΟ, Α. 1... γῆ ξεϊεσ, 

ΡΙΙΝΥ, ΝΑΤΌΒΑΙ, ΗΙΒΤΟΚΥ, Ε, 6. Μοοτσεο. 

51, ΑὔσΌΘΤΙΝΕ, ΜΙΝΟΚ ΨΟΚ ΚΘ, Ἐδν. Ρ. Νιοκβίεθα, 

ΘΑΙΤΌΘΤ, 1. 6, ΒοΙία. ; 

ΞΕΝΕΟΘΑ, ΕΡΙΘΤΌΤΑΕ ΜΟΒΑΙΕΒ. Μοὶ. 111. 

ΞΘΈΝΕΟΘΑ, ΜΟΚΑΙ, ΒΘΑΥΘ, 1]. ΝΥ. Βαβοζγβ. 

ΤΑΟΙΤΌΘ, ΑΝΝΑΙ,Β, Το η 7δοκβοη. 

ΝΨΑΙΕΈΙΌΒ ΕἸ ΑΌΟΌΘ, Α. Ἐς, ΒοΒοΙ βεϊά, 

ΝΕΙΓΕΙ5 ΡΑΤΕΈΕΟΘΙ ΘΒ, Ἐς ΝΥ. 58ῖρίεν. ἱ ὃ: 

γΙΤΕύνΙσϑ, Ἐς Νν. Κεῖςεν. : ἫΝ 

ὈΕΘΟΚΙΦΤΙΡΕ ῬΚΟΘΡΕΟΤΟΣ ΟΝ ΑΡΡΖΣΖΘΟΛΤΊΟΝ. 

Του - - ΙΠΙΙΑΜ ΒΕΊΝΕΜΑΝΝ. 
Νονν Ὑοσμ - “- 6. Ρ. ΡΟΤΝΑΜ’5 580Ν8. 
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